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Młodzi i utalentowani
Poznaliśmy laureatów
drugiej edycji Polskich
Młodych Talentów w
Sztokholmie. Organizatorem konkursu było
Polskie Towarzystwo
Teatralne w Szwecji,
które w tym roku
obchodzi 25-lecie
istnienia. STRONA 11
Foto: Krzysztof Marian Marianiuk

ROK 1968
OCZAMI
CHŁOPCA
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Andrzej B. Lewkowicz
Przytoczone wydarzenia w tekście opisuję
z perspektywy Ornety, gdzie urodziłem
się i spędziłem dzieciństwo. Prócz faktów,
opisuję również klimat tamtego okresu,
postawy ludzi i ich zachowania. Orneta
była i jest zapewne do dzisiaj specyficznym miastem. Przed wojną zamieszkała
przez Niemców, Żydów oraz Warmiaków
i Mazurów. Natomiast po wojnie Niemcy
i Żydzi prawie zupełnie zniknęli z miasta,
pozostali autochtoni, którzy ostatecznie
wyjechali z Polski w roku 1971 po podpisaniu Układu Polska-RFN. W miejsce byłych mieszkańców osiedlili się repatrianci
z Wileńszczyny i Grodzieńszczyzny, a
nawet polscy uchodźcy z chińskiego
Harbinu. Także Bojkowie i Łemkowie z
Bieszczad, wysiedleni na Ziemie Odzyskane w czasie Akcji „Wisła”. Po zakazie koczowania, w roku 1964, licznie zamieszkali w mieście Cyganie. Również wszelkie
wyrzutki społeczne (złodzieje, prostytutki
i osoby uchylające się od pracy) z Warszawy i okolic, administracyjnie przesiedlani
na Warmię i Mazury, głównie do pracy
w okolicznych PGR’ach. Nie mówiąc o
całych rzeszach Polaków z różnych stron
kraju, którzy po wojnie szukali szans na
ułożenie sobie życia na nowo.

W roku 1968 miałem osiem lat. Niewiele rozumiałem z tego, co działo się wówczas w Polsce. Jednak
dzięki bardzo dobrej pamięci jestem w stanie nawet
po pięćdziesięciu latach podzielić się tym, co widziałem i przeżyłem.
1968 był rokiem wyjątkowym pod każdym względem. Bardzo wiele wydarzyło się wówczas nie tylko
w Polsce, ale na całym świecie. W polskim obiegu publicznym wydarzenia roku 1968 zwykło się nazywać
„marcem”. Ale prawda jest taka, że rok ten nie zamyka się tylko w wydarzeniach marcowych – przez cały
rok dosłownie wrzało w kraju i zagranicą.
Właściwie ów „marzec” zaczął się rok wcześniej i
trwał jeszcze kilka lat. Niektórzy twierdzą, że ciągnął
się do roku 1971, ale są również tacy, którzy koniec
Marca widzą w roku 1974, kiedy to właściwie zupełnie ustały wyjazdy Żydów z Polski. Obecnie, niektóre
zjawiska towarzyszące marcowi ‘68, powracają na
nowo, co musi budzić zaniepokojenie.
Każdy zapamiętał rok 1968 na swój sposób, w zależności od tego, gdzie był i z czym się zetknął. Ja
chciałbym opowiedzieć o swoim „marcu” widzianym
oczami małego chłopca z niewielkiej warmińskiej
mieściny.

Wiosna

Jedynymi placówkami kulturalnymi w mieście była
biblioteka, dom kultury oraz dwa kina – jedno wojskowe, a drugie cywilne.
W kinach repertuar był taki sam, jak w całej Polsce,
z tym, że najnowsze filmy docierały do nas z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
Biblioteka mieściła się na parterze w jednym z
poniemieckich budynków przy poczcie. Było w niej
kilka półek z książkami. Po wejściu do niej uderzał
zapach pleśni. Budynek był zawilgocony. Podłoga w
bibliotece przegniła i w wielu miejscach lekko zapadała się. Nikt jej nie naprawiał. Przykryto ją tylko linoleum, aby zatuszować stan w jakim była.
W domu kultury była scena oraz widownia z balkonem. Na scenie wręczano odznaczenia kombatantom,
deklamowano wiersze patriotyczne z okazji rocznicy
rozpoczęcia wojny itp. Czasami organizowano tam
zabawy taneczne. Przez jakiś czas dom kultury zamieniał się w halę sportową, gdzie rozgrywano mecze
bokserskie i gdzie stał pomost, na którym zmagali się
ciężarowcy. Ktoś z animatorów kultury próbował wystawić jakieś przedstawienia przy pomocy licealistów.
Jednak w mieście nie było teatru z prawdziwego zdarzenia i nie pamiętam również, aby jakiś teatr profesjonalny przyjeżdżał do nas z prawdziwymi sztukami.
Do najbliższego teatru trzeba było jechać do Olsztyna
oddalonego o ponad pięćdziesiąt kilometrów.

Przyszło mi wychowywać się w takim
narodowym, kulturowym i religijnym
tyglu. To oczywiście musiało mieć wpływ
na moje późniejsze poglądy i postawy.
Dzięki temu, że wychowałem się w Ornecie nigdy w życiu nie miałem problemów
w kontaktach z ludźmi innej narodowości
i religii. Mimo pewnych trudności żyliśmy
zgodnie. Ta zgoda, jaka wtedy panowała,
nie była niczym wymuszona. Ludzie rozumieli, że mimo różnic jakie ich dzielą, są
skazani na siebie i dodatkowo nie komplikowali sobie życia. Wiele też uczyliśmy
się od siebie wzajemnie.
Kiedy popatrzymy na dzisiejszą Polskę,
jawi się ona jako zupełnie inny kraj niż
kiedyś, gdzie tolerancja i szacunek poszły
w zapomnienie. Obecnie Polacy nie tylko
nienawidzą obcych, ale i sami są bardzo
podzieleni. Ponadto, swoje fobie przenoszą również za granicę, także do Szwecji.
A niektórzy próbują nawet „zbawiać”
Szwecję od „Saracenów”. To dodatkowo
komplikuje wizerunek Polski. Świat powoli przestaje rozumieć Polaków.
NGP 11/2018 (418)

„Obecnie Polacy nie tylko nienawidzą obcych, ale i sami są
bardzo podzieleni. Ponadto, swoje fobie przenoszą również
za granicę, także do Szwecji”. Naklejka NOP-u na jednym z
przystanków autobusowych w gminie Botkyrka (zdjęcie z 27
kwietnia 2018). Foto: Andrzej B. Lewkowicz

Nieopodal domu kultury, w zakolu rzeki, zbudowano swego czasu amfiteatr, w którym organizowane
były dożynki i inne imprezy plenerowe. Prowadziła
do niego stroma skarpa. O wielkiej sztuce w mieście
nie było mowy. No, może z wyjątkiem akrobacji, jakie wykonywali ludzie, którzy po występach w amfiteatrze, szczególnie po deszczach, próbowali wdrapać

się po gliniastym podłożu na górę. Bo, jak to w tamtej
Polsce bywało, ci, którzy zaplanowali amfiteatr, zapomnieli o drogach dojazdowych, schodach, poręczach,
chodnikach itp. Wszystko było zrobione naprędce i
byle jak. Nie jeden podczas wspinaczki pośliznął się,
poturlał się w dół i po kulturalnej imprezie wrócił do
domu utytłany w błocie jak prosię.
Skoro w mieście nie było prawdziwej kultury, to też
nie mogło być „marca” w rozumieniu warszawskim.
Nie było teatru, nie było zatem sztuk teatralnych, nikt
nie wywoływał nimi skandali, nikt też ich nie krytykował i nie zdejmował ze sceny. Nie było w miasteczku buntujących się studentów, pisarzy i naukowców.
Ludzie wiedli proste życie, a horyzont ich świata
przysłaniała przysłowiowa kromka chleba. Mieścina
żyła sennym życiem, od wiosny do wiosny.
Nie przypominam też sobie przemówienia Władysława Gomułki w telewizji z 19 marca na posiedzeniu
warszawskiego aktywu partyjnego, w czasie którego
potępiał on studentów, pisarzy, aktorów, naukowców,
Izrael, Żydów itd. Co prawda w domu stał telewizor
„Ametyst”, dopiero co kupiony na talony, ale ja niewiele siedziałem wtedy przed telewizorem. Jak każdy
młody chłopiec uganiałem się za piłką, wdrapywałem
się na drzewa, łaziłem z kolegami po ruinach, które
ciągle nieuprzątnięte straszyły od czasów wojny.
W telewizji moim ulubionym programem był
„Klub sześciu kontynentów”, prowadzony przez redaktora R. Badowskiego. Z otwartymi ustami słuchałem opowieści o dalekich krajach i marzyłem o podróżach po świecie. Na samych marzeniach nie kończyło się. Wiosną z kolegami rozpoczęliśmy budowę
sporych rozmiarów tratwy. Mieliśmy zamiar na niej
rzeką Drwęcą dopłynąć do Pasłęki, później do Zalewu
Wiślanego, a stamtąd już na pełne morze i dookoła
świata. Jak widać, fantazja małych chłopców nie zna
granic. Ale skoro Czesław Miłosz, jako student, marzył o dopłynięciu kajakiem do Indii, to myślę, że i
ja, jako ośmiolatek, miałem również prawo marzyć o
opłynięciu tratwą świata. Gromadziliśmy nawet w tajemnicy prowiant na drogę. Jednak któryś z rodziców
w porę dowiedział się o naszych planach. Dobrze, że
sprawa wydała się. Nie wiadomo, jak skończyłaby
się wyprawa. Nie wiedzieliśmy wówczas, że około
trzydzieści kilometrów za miastem jest nieduża elektrownia i zapora wodna. Mogło dojść do tragicznego
w skutkach wypadku.
W naszej „paczce” byli chłopcy z różnych rodzin:
polskich, łemkowskich, kresowych (pochodzących z
Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny czy Lwowa), niemieckich, a właściwie mazurskich i warmiackich, które przyznawały się do niemieckiego etnosu. Był również wśród nas żydowski chłopiec z Rosji, nazywał
się Żiżka. Wszystkich nas jakaś magiczna siła gnała
w świat. Jedynie Żiżka nie budował z nami tratwy, nie
ciągnęło go ani z powrotem do Rosji, ani tym bardziej
do Izraela. Wątpię czy wiedział, że taki kraj w ogóle
istnieje, a tym bardziej, gdzie leży na mapie. Nigdy
nawet nie wymieniał nazwy tego kraju. Był, na swój
sposób, szczęśliwy, że żył w Polsce, mimo widocznych niedostatków materialnych.
Na jakiś czas marzenia o podróżach trzeba było porzucić. Nie mogliśmy jednak w naszej mieścinie znaleźć sobie miejsca, zewsząd wiało nudą i po jakimś
czasie znów podejmowaliśmy próby wyrwania się do
wielkiego świata.
Za zebrane butelki i makulaturę kupiliśmy plany
motoszybowca. Na ofertę kupna planów natrafiliśmy
w czasopiśmie „Skrzydlata Polska”. Jak na owe czasy, była to nowatorska konstrukcja ze śmigłem pchającym. Rozpoczęliśmy nawet prace nad nim. Niewiele
brakowało, abyśmy dokończyli budowę skrzydeł.
Jakieś pojęcie o budowie mieliśmy, wykonując modele latające z małymi silniczkami napędzanymi eterem.
Jednak budowa prawdziwego samolotu nas przerosła,
poza tym brak dostępu do materiałów i wątłe umiejętności techniczne niespełna dziesięcioletnich chłopców, nie pozwoliły dokończyć budowy samolotu. Na
wielkie podróże trzeba było poczekać jeszcze kilka
ładnych lat.
Największym zakładem pracy w mieście była fabryka śrub. Wiele osób pracowało również na kolei,
w tartaku oraz betoniarni, mleczarni, szwalni, a także fabryce wozów konnych, na terenie której mieści
się obecnie jeden z polskich oddziałów szwedzkiej
wytwórni mocowań „Gunnebo Industries”. Nie słyszałem, aby ktoś w miejscach pracy organizował
wiece potępiające Izrael, syjonistów, rewizjonistów,
antykomunistów, piątą kolumnę, zdrajców systemu i
diabli wiedzą kogo jeszcze. Nie było widać na ulicach
ludzi z transparentami „Syjoniści do Syjonu”, a tym
bardziej „Syjoniści do Syjamu”. Ale to tylko zapewne
dlatego, że moje rodzinne miasto było niewiele znaczącą na mapie plamką leżącą z dala od wielkiej polityki. Marzec nie odbił się zupełnie żadnym echem w
moim miasteczku.

Jeszcze jeden głos o Marcu

Orneta, Plac Wolności. Foto: Wikipedia

Lato

Odkąd sięgam pamięcią, po ulicach, placach i ruinach mego miasta wałęsał się szczupłej postury,
a właściwie wychudzony chłopiec. Był ode mnie i
moich kolegów nieco starszy. Zawsze był tak samo ubrany. Na nogach miał ciężkie, przyniszczone,
czarne buty, nosił ciemnobrązowe spodnie i jasną koszulę. Właściwie jasna to była ona kiedyś, kiedy ją
tylko uszyto, teraz można było jedynie domyślać się,
że była jasna. Chłopiec ten miał kręcone jak spiralki,
rude włosy. Kiedy pytano go jak się nazywa, odpowiadał po rosyjsku: – Меня зовут Жижка, я еврей,
родился в России, жил в Москве в детском доме
номер... [Mienia zawut Żiżka, ja jewriej, radziłsia w
Rassiji, żił w Maskwie w dietskom domie nomier…]
(Nazywam się Żiżka, jestem Żydem, urodziłem się w
Rosji, mieszkałem w Moskwie w domu dziecka numer...). Niestety nie zapamiętałem numeru tego domu
dziecka.
Żiżka kręcił się zawsze blisko jednostki wojskowej,
poligonu, strzelnicy i lotniska. Tam można było go
spotkać zawsze do południa. Wtedy żołnierze mieli
ćwiczenia na zewnątrz. Przynosił stamtąd różne rzeczy: łuski po nabojach, zapalniki do granatów ręcznych, suchary i kostki kawy z cukrem, których nie
wrzucaliśmy do gorącej wody, zgodnie z instrukcją
na opakowaniu, ale ssaliśmy jak cukierki. Smakowały
one wyśmienicie. Kiedyś „przykleił się mu do ręki”
pas wojskowy oraz górna część munduru. Raz, pamiętam, pochwalił mi się wyłącznikiem wykręconym
z radzieckiego MIG’a z fosforową końcówką, która
świeciła w ciemności. Innym razem pokazał mi miernik wysokości wyszabrowany również z samolotu.
Był bardzo dokładny. Przed pomiarem wysokości
trzeba było najpierw znać ciśnienie atmosferyczne i
ustawić je na mierniku, a później biegaliśmy z nim
po schodach na czwarte piętro i z powrotem w dół
(wyższych domów w naszym miasteczku nie było),
a on precyzyjnie wskazywał ile metrów jesteśmy nad
ziemią.
Nam, młodszym od niego chłopcom, bardzo imponował jego spryt i zaradność życiowa, ale głównie to,
że znał się na tak wielu sprawach i miał tyle, wręcz
bajecznych rzeczy. Wszyscy zazdrościliśmy mu tego.
Nie miał też łatwego życia z nami. Słabo znał polski
mimo, że przybył do kraju prawdopodobnie z ostatnim transportem repatriantów na Ziemie Odzyskane
dziewięć lat wcześniej, w roku 1959. Mówił cały czas
po rosyjsku i nie zawsze rozumieliśmy go. Bywało,
że – jak to dzieci – naśmiewaliśmy się z niego, z
powodu jego języka, a nawet dokuczaliśmy mu, ale
Żiżka nigdy tym zbytnio nie przejmował się. Kiedy
już dopiekliśmy mu mocno, mówił do nas po rosyjsku: – вот, дураки! [wot, duraki!] (oj, głupcy!).
Pamiętam, chodziliśmy często łowić ryby na pobliskie jezioro lub rzekę. Właściwie to on mnie nauczył
wędkować. Od niego też nauczyłem się rosyjskich
nazw poszczególnych gatunków ryb: każda mała
rybka to była малавейка [malawiejka], a wzdręga to
краснопёрка [krasnapiorka], ryba z rodziny karpiowatych, okoniowatych czy szczupak to белая рыба
[biełaja ryba], miętus natomiast to налим [nalim] itd.
Ryb wówczas było znacznie więcej niż dzisiaj i prawie w każdy pogodny dzień byliśmy nad wodą. Wędki
mieliśmy prymitywne, leszczynowe. Bambusowe
rzadko pojawiały się w sprzedaży i nie były tanie.
Za spławik służyło nam gęsie pióro. Po łowach rozpalaliśmy ognisko, nad którym piekliśmy wcześniej
oskrobane, wypatroszone i posolone ryby. Pamiętam
ich smak do dzisiaj. A kiedy ryby nie brały, pływaliśmy w jeziorze. Podobnie było z grzybami, borowika
nazywałem белый гриб [biełyj grib], a podgrzybka
польский боровик [pol’skij borowik], tak jak nauczył mnie Żiżka. Były to zupełnie beztroskie czasy,
które wspominam z rozrzewnieniem.
Andrzej B. Lewkowicz
cdn
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Szanowny Panie Redaktorze!
Nie miałem do tej pory specjalnie chęci, aby dzielić
się moimi spostrzeżeniami i przeżyciami związanymi z
losami Żydów. Jednak kiedy prof. Aleksander Smolar,
w rozmowie w „Faktach po Faktach”, użył określenia
jak to POLSCY ŻYDZI opuszczali Polskę po Marcu
1968 roku, nie wytrzymałem i postanowiłem podzielić
się moimi spostrzeżeniami.
Trzeba zacząć od tego, że Żydzi od zawsze należeli chyba do jednego z najbardziej mobilnych społeczeństw. Znaleźli się w Egipcie, z którego wyprowadził ich Mojżesz. Trafili do niewoli babilońskiej.
Wyrzucani z państw europejskich trafili do Polski,
która była ich domem przez stulecia, dopóki Hitler
nie postanowił ich wymordować. Powody przemieszczeń były bardzo różne – przymus, ucieczka przed
prześladowaniami, ale również ekonomiczne i osobiste. Polacy też emigrowali i przenosili się do innych
państw z powodów ekonomicznych, czy też aby uniknąć prześladowań np. zaborców.
W Polsce przedwojennej, pomimo różnej polityki
wobec Żydów, mieli swoich przedstawicieli w Sejmie
RP. Przed II wojną światową wielu z nich wyjechało
z Polski udając się do ówczesnej Palestyny, aby tam
walczyć o utworzenie własnego państwa - Izraela.
Powstało w maju 1948 r., a wielu jego twórców i przywódców miało swoje korzenie właśnie w Polsce.
Okupacja niemiecka i czas Zagłady to bardzo trudny i tragiczny okres dla obu społeczności. Polacy, planowani przez nazistów jako siła robocza dla Niemców,
też nie mieli łatwo. Trzeba przypomnieć, że na terenach okupowanych w Generalnym Gubernatorstwie
obowiązywala kara śmireci za pomoc Żydom. Pomimo
tego wielu Polaków „cywilnych”, księży, zakonnic,
pomagało swoim sąsiadom żydowskim w przetrwaniu
tego tragicznego okresu. Wielu poniosło za to śmierć.
Niestety, byli też obywatele polscy, którzy na tragedii
Żydów postanowili zrobić majątek (tacy znajdą się zawsze). Wyciągali od nich pieniądze, a gdy te się skończyły, wydawali tych nieszczęsnych współobywateli
policji granatowej, bezpośrednio Niemcom lub sami
ich mordowali. Ci donosiciele i szmalcownicy wywodzili się często – choć nie zawsze – z lumpenproletariatu i hołoty polskiej, która w ten sposób przejmowała zawartość mieszkań żydowskich. Niestety, dużą
grupę wśród tych hien stanowili polscy chłopi.
Po drugiej wojnie światowej też wyjeżdżano.
Zarówno Polacy, jak i Żydzi. Polacy, jeśli mogli,
uciekali przed prześladowaniami komunistów. Żydzi
często podobnie. Pamiętam jak znajomy moich rodziców – właściciel kamienicy na ulicy Poznańskiej 14
w Warszawie (znanej obecnie z komisji reprywatyzacyjnej) – Żyd, który z całą rodziną przeżył okupację
– przyszedł pożegnać się z nami i powiedział, że wyjeżdża z obawy przed komunistycznym reżimem.
W okresie najcięższego stalinizmu w Polsce, na
początku lat 50, wyjechał z całą rodziną mój szkolny
kolega – bardzo lubiany przez wszystkich – Michał
Rotman. Wyjechali bezpośrednio do Izraela. W tym
czasie byłem uczniem 8. klasy, mieliśmy koleżankę Adę Rawet. Ada była przewodniczącą szkolnego
Związku Młodzieży Polskiej, i ta „smarkula” – tak
jak i ja – potrafiła do dyrektora szkoły – nauczyciela
geografii, powiedzić: Towarzyszu dyrektorze, dzisiaj
musimy mieć zebranie ZMP, wobec tego lekcji geografii nie będzie. Pan dyrektor odpowiadał grzecznie: Dobrze Ado, prowadź zebranie. Ta właśnie Ada
w 1956 roku wyjechała na wycieczkę studencką do
Francji i odmówiła powrotu do kraju. Takie wieści
krążyły wśród Jej znajomych.
W czerwcu 1964 roku kończyłem studia medyczne
i miałem ostatni (z dwunastu) egzamin do zdawania.
Przyszedł do mnie do domu kol. Sławomir Maśliński
ze swoją dziewczyną (a później żoną Danutą) i zaproponował, abym poszedł z nimi na potańcówkę – tak to
określił. Poszedłem i ... trafiłem na spotkanie męskiej
młodzieży żydowskiej. Żadnej potańcówki nie było
oczywiście. Wysłuchałem gorących dyskusji, co by tu
zrobić, aby wydostać się z PRL-u. Podkreślam – był
to czerwiec 1964 roku, a więc długo przed Marcem’
68. Dlaczego Sławek zabrał mnie na to spotkanie? Nie
wiem. Może ze względu na moje semickie rysy, wziął
mnie również za Żyda???
Po otrzymaniu dyplomu lekarskiego, w oczekiwaniu na staż w Warszawie (nie chciałem wyjeżdżać z Warszawy), trafiłem do Instytutu Gruźlicy w

Warszawie do jednej z klinik na tzw. wolontariat. W
klinice nie było ani jednego lekarza Polaka, byli wyłącznie Żydzi. W tej klinice pracowała pani, a właściwie lepiej powiedzieć, towarzyszka Bromberg, chyba
była docentem. Profesor, szef kliniki – uroczy człowiek i znakomity lekarz – nie miał nic do powiedzenia, o wszystkim decydowała ona. Na samym wstępie
mojej pracy, dr. Muller – mój nauczyciel kliniczny –
pod koniec dnia wziął mnie na stronę i uprzedził mnie,
abym w żaden sposób „nie naraził się” pani docent.
Według niego, była to niedobra i zawzięta kobieta.
Gdybym jej „podpadł” to ona by sprawiła, że nie dostałbym stażu w Warszawie. O tej kobiecie usłyszałem
w Sztokholmie w 1977 roku, jej mąż prowadził wydawnictwo Bromberg.
Jak wspomniałem na wstępie, według prof. Smolara, w Marcu 1968 roku z Polski byli wyrzucani polscy
Żydzi. W pierwszym roku mojego pobytu w Szwecji
trafiłem na letni kurs języka szwedzkiego dla obcokrajowców w Färjelanda koło Göteborga. Grupa liczyła
23-25 osób. Na liście uczestników widniało 15 nazwisk
i imion typowo żydowskich, przy których podano kraj
pochodzenia – Polska. W sumie było 19 osób z Polski,
ale tylko trójka Polaków. W czasie kursu okazało się,
że ta 16-tka posługuje się głównie jidisz lub rosyjskim.
Po polsku albo nie chcieli mówić, albo posługiwali
się nim bardzo źle. Zaprzyjaźniłem się z jednym tych
panów. W Szwecji mieszkał w Malmö, jak to określał sam, na tzw. gomułkowszczyźnie. Zaproponował
mi swoje usługi krawieckie. Okazało się bowiem, że
z zawodu jest krawcem, ale w Polsce był płk. Milicji
Obywatelskiej w Szczecinie. Jego żona nie znała języka polskiego. Zaprzyjaźniliśmy się na tyle, że był
wobec mnie szczery – możliwe, że zmyliły go moje
semickie rysy. Opisał mi wszystkich swoich kolegów
– wszyscy byli albo sędziami, prokuratorami, pułkownikami LWP albo oficerami MO. Jeden, który był
Żydem, ale miał polskie imię i nazwisko, był nauczycielem. Dowiedziałem się, że wszyscy Oni przyjechali
do Polski zaraz po wojnie ze Związku Radzieckiego,
aby budować w Polsce socjalizm. Według Niego był
to jedyny sposób na wydostanie się z „raju sowieckiego”. W Szwecji wrócili do swoich „rodowych” nazwisk i imion.
Na początku lat 70 ub. wieku pracowałem w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie i podczas jednego
z dyżurów zostałem wysłany do „ataku szału”. Po
przyjeździe na miejsce okazało się, że „chory” młody czlowiek, mieszka z rodzicami w 6-pokojowym
mieszkaniu w Centrum Warszawy. W mieszkaniu było cicho, drzwi otworzyła kobieta, która na pytanie,
gdzie jest chory, odpowiedziała złą polszczyzną, że
chłopak chodzi po mieszkaniu i gwiżdże, więc musi
być chory psychicznie. Prowadzila nas przez pokoje
i na końcu, w małym pokoiku, siedział młody człowiek, zachowujący się całkowicie spokojnie. Okazało
się, że kobieta, która nas wpuściła do mieszkania, to
jego ciotka. Przyjechała do rodziców, aby ich namówić do opuszczenia Polski. Rodzice – sędzia sądu najwyższego i adwokat – zdecydowali o wyjeździe i chcą
sprzedać mieszkanie. On, choć jest Żydem, czuje się
Polakiem, i nie zamierza wyjeżdżać z Polski. Dlatego
chcą Go zrobić chorym psychicznie, ubezwłasnowolnić, aby sprzedać mieszkanie. Wszystko to potwierdził
milicjant, dzielnicowy, który z obowiązku musiał być
podczas wizyty lekarskiej w przypadku wezwania do
ataku szału.
Dlatego nigdy nie uwierzę w oficjalną wersję wydarzeń narcowych. Musieli wyjechać Ci, którzy zajmowali dobre stanowiska w aparacie władzy PRL, a na
które czekali nowi ludzie partii, albo Ci którzy chcieli
wykorzystać sytuację i opuścić „socjalistyczny raj”.
(...) Jednocześnie sporo POLSKICH Żydów nie opuściło Polski i dobrze jej służyli i służą. Sa i tacy, którzy
wtedy wyjechali, a po 1989 roku wrócili, jak choćby
wspomniany Smolar czy Seweryn Blumsztajn.
dr Stanisław Orzechowski
Sztokholm, 2018.05.02
Poglądy wyrażane w tej rubryce są wyłącznie poglądami
Autorów listów i nie mogą być utożsamiane z poglądami
Redakcji i Wydawcy.

SADYBA
Generał Aleksander
Litwinowicz był człowiekiem
kochliwym. Moja Babcia
była jego trzecią żoną.
I ostatnią, choć wywalczyła
to z narażeniem życia.
Ojczym mojego ojca, generał Litwinowicz był on legionistą brygadiera
Józefa Piłsudskiego. Po ukończeniu
wydziału budownictwa na Politechnice
Lwowskiej wstąpił do Legionów i,
podobnie jak jego koledzy, zrobił
po pierwszej wojnie zawrotną karierę. Przez pewien czas był dowódcą
garnizonu w Grodnie. A potem, po
przewrocie
majowym,
wiceministrem Spraw Wojskowych odpowiedzialnym za zaopatrzenie armii. Z tej
racji zeznawał przeciw generałowi
Michałowi Roli-Żymierskiemu w
jego procesie. Pisałem wcześniej o
antagonizmie między wicepremierem Eugeniuszem Kwiatkowskim, a
Żymierskim. Tu sprawa była podobna.
Generał Litwinowicz, podobnie jak
Kwiatkowski i większość innych ludzi związanych z „Sanacją”, był uziemiony przez generała Sikorskiego w
Rumunii. Nie mając dużego wyboru,
po wojnie wrócił do Polski. Próbował
zameldować się u marszałka RoliŻymierskiego. Ten go nie przyjął, a
kancelaria marszałka przysłała generałowi informację, że został zwolniony z
wojska bez prawa do emerytury.

Generał Aleksander Litwinowicz. Foto: Wikipedia

Generał Litwinowicz zgodnie ze
swoim wykształceniem zaczął pracować jako inżynier w stoczni gdyńskiej,
a potem w szczecińskiej. Gdy dostał
pierwszą pensję to żartował, że zarabia więcej niż przed wojną. Jako wiceminister miał 5000 zł, a jako inżynier
6000... tylko nie były to te same złote.
Przedwojenne 5000 zł to było 1000 dolarów, i to tamtych dolarów, gdy dolar
złoty równy był trzem papierowym.
6000 powojennych złotych wówczas
warte było 30 dolarów, a dolar złoty
był już wart 10 dolarów papierowych
(obecnie jest wart 50).
Gdy generał Litwinowicz umarł
w Szczecinie w 1948 roku mój ociec
zwrócił się, po starej sopockiej znajomości, do marszałka Żymierskiego z
prośbą o salwę honorową nad grobem
Litwinowicza. Żymierski odmówił i
wtedy mój ojciec, który zawsze starał się być ostrożnym, nie wytrzymał
i powiedział: „Panie Marszałku może
się zdarzyć, że i panu odmówią kiedyś
salwy”. „Niech pan już mnie zastawi,
dyrektorze” – odpowiedział Marszałek.
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Fragment większej całości 9.

Mój ojciec nie był dobrym prorokiem. Żymierski żył tak długo, że po
okresie niełaski i nawet aresztu domowego, wyszedł na swoje. Umarł w
czasie stanu wojennego i Jaruzelski
pochował go z honorami wojskowymi.
Generał był człowiekiem kochliwym. Moja Babcia była jego trzecią
żoną. I ostatnią, choć wywalczyła to
z narażeniem życia. Po wojnie i po
powrocie do Polski, zeszli się ponownie. W 1938 roku generał chciał się z
nią rozwieść, by ożenić się z następną
wybranką. Babcia wtedy strzeliła sobie w pierś z takiego małego kobiecego pistoleciku. Kula przeszła blisko
serca. Generał Litwinowicz, który był
wiceministrem spraw wojskowych, nie
mógł ryzykować skandalu. Babcię odratowano, sprawę wyciszono. Złośliwi
krewni twierdzili, że Babcia dobrze
wiedziała, jak strzelić, by się nie zabić.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności niedługo po tym wybuchła wojna i
małżonkowie znaleźli się w przymusowej separacji. Generał internowany był
w Rumunii, a Generałowa rządziła na
Sadybie. Sadyba to było osiedle wojskowe we Warszawie, gdzie stały wille
wyższych oficerów i domki młodszych.
Po wrześniu 1939 osiedle te zamieszkiwały wdowy słomiane i prawdziwe,
oraz ich dzieci. Wdowy słomiane to
były żony tych polskich oficerów, którzy znaleźli się w niewoli, lub którym
udało się ewakuować do polskiego
wojska we Francji, a później do Anglii.
Wdowy prawdziwe były po poległych
we wrześniu. Tych prawdziwych było
znacznie mniej, do czasu, gdy Niemcy
odkryli groby katyńskie.
Sadybę, jako osiedle wojskowe, objęła swoją „opieką” Abwehra i nie dopuszczała tam wywiadu SS (SD) oraz
Gestapo. Sadyba była „wylęgarnią”
młodych akowców. I nic w tym dziwnego. Wdowy – prawdziwe i słomiane
– angażowały się w konspirację, a ich,
często nieletnie dzieci, aż się do tego
paliły. Była tam zachowana hierarchia.
Stąd rola mojej Babci, zdecydowanej
cywilki – została porucznikiem AK.
Życie konspiracyjne na Sadybie rozkwitało bujnie. Parasol Abwehry robił
swoje. W to trudno uwierzyć, ale tak
było. Znam jeden wypadek z pierwszej
ręki. W 1942 roku, gdy Stalin był już w
wojnie z Hitlerem, jacyś zrzutkowie sowieccy zamelinowali się z radiostacją
właśnie na Sadybie. Zostali zlokalizowani genometrem, niestety nie dokładnie. Niemcy pomylili willę i wpadli do
położonej obok na zebranie akowskie,
gdzie odbywało się szkolenie bojowe.
Na stole leżał schemat pistoletu maszynowego, a wokół stołu siedzieli młodzi
ludzie. Więc mimo tego, że nie tego
szukali, młodych akowców zwinęli i
posłali do Oświęcimia. Nie wiem jak
było z innymi, ale w wypadku moje
znajomego, jego Matka interweniowała
u oficera Abwehry. I jej syna po paru
tygodniach z Oświęcimia zwolniono.
Ponieważ był hardy, to kapo (Polak)
rozbił mu nos do tego stopnia, że musiał robić sobie operacje w późniejszych latach.
Od strony wschodniej powroty do
Polski też były. Po śmierci, na początku wojny, mojego dziadka Henryka,
dużo młodszego brata mojego właściwego dziadka, jego żona i córki zostały wywiezione na tzw. Syberię (prawdopodobnie do Kazachstanu). Mój
dziadek miał jedenaścioro rodzeństwa,
więc rozrzut lat był wielki i stąd tzw.
międzypokolenie.

Żona dziadka Henryka, Helena z
Misiewiczów była młodsza od moich
cioć, a ich córki Zosia i Hania, moje
ciocie, były w wieku moich kuzynek.
Po zajęciu należących do Polski ziem i
po przeprowadzonym plebiscycie, który „opowiedział się za przyłączeniem
tych ziem do ZSRR”, władze sowieckie żądały od ludności na tych ziemiach
zamieszkałych, przyjęcia obywatelstwa
radzieckiego. Ponieważ moja babciociocia odmówiła tego zaszczytu, więc
razem z moimi ciocio-kuzynkami została deportowana na Wschód. A ponieważ źle pracowała w kołchozie,
to została osadzona w łagrze. Moje
wspomniane kuzynki zostały w kołchozie same. Starsza miała wówczas 12,
a młodsza 9 lat. Starsza Zosia nocami
udawała się na pole, gdzie kradła kartofle i inne warzywa, by wyżywić siebie
i siostrę.
Po porozumieniu Sikorski-Majski
wszystkie nie załapały się na wyjazd z
armią Andersa, ale ciocię Helę zwolniono z łagru, a to, że nie podpisała
przyjęcia obywatelstwa radzieckiego,
pozwoliło jej i jej córkom wrócić do
Polski zaraz po wojnie.

Wanda
co nie
chciała
WRONU,
ani PiSu
W symbolicznym dniu
Pierwszego Maja tego roku
zmarła Wanda Wiłkomirska
– wielka artystka, wielka
skrzypaczka, a przede
wszystkim wielka Polka.
Swojego pierwszego imienia Jolanta
nie używała. To drugie jej imię kojarzyło się z legendarną córka Kraka.
Jolanta Wanda Wiłkomirska urodziła się 11 stycznia 1929 roku w
Warszawie w znanej muzycznej rodzinie Wiłkomirskich. Jej rodzice i
rodzeństwo to wybitni muzycy i pedagodzy uczelni muzycznych. Jej siostra Maria – doskonała pianistka, brat
Kazimierz – wybitny kompozytor.
Jej ojciec, Alfred Wiłkomirski, wychowywał dzieci z myślą utworzenia
tria lub kwartetu. We wczesnych latach
czterdziestych ub. wieku Wanda się
wyłamała. Po tak zwanym Wyzwoleniu
zaangażowała się w budowę lepszego świata. Ze swoim późniejszym
mężem, Mieczysławem Rakowskim,
w ramach Związku Walki Młodych
(później ZMP) jeździła na tzw. rozkułaczenie wsi, co w praktyce znaczyło
odbieranie zboża bardziej zasobnym
gospodarzom.
Po latach, podobnie jak i Rakowski,
bardzo się tego wstydziła. Ale nie na
tym polegała jej wielkość. Wanda
Wiłkomirska była w ścisłej czołówce

Ci co podpisali wrócili – jeśli dożyli – dopiero po 1956. Szczęśliwie się
wtedy złożyło, że bardzo energiczna
siostra ich ojca i mojego dziadka, babcia Aniela z Gąssowskich-Rakowska,
pełniła w tym czasie jakieś kierownicze
stanowisko w zarządzie „odzyskanych”
uzdrowisk (poniemieckich) i schorowane moje biedne kuzynki umieściła w
sanatorium w Karpaczu, przemianowanym wówczas na Bierutowice.
Na tym powroty i sprawy ogólne
kończę. W następnym odcinku przejdę
znów do wspomnień osobistych.
Na zakończenie małe wyjaśnienie.
Zdrobnienia imion nie zawsze są logiczne. Moja babcia Lola, matka mojego ojca. na imię miała Olga. Moja
ciocia Lola była Eleonorą. Moja babcia Ania, matka mojej mamy, to była Antonina. Moja ciocia Rysia jest
Marią, Maria, Marysia, Rysia. Znam to
z autopsji używam imienia Mirek, w
związku z tym niektórzy zwracają się
do mnie panie Mirosławie. A ja jestem
Ludomir. Moja Mama tak to zdrobniła:
Ludomir, Ludomirek, w skrócie Mirek.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Wanda Wiłkomirska. Foto: Wikipedia

największych wirtuozów. W pierwszej dziesiątce, a może i piątce świata. W tym czasie mogła się zajmować
tylko muzyką i swoją karierą. Ale nie
potrafiła.
Gdy wybuchła Solidarność, Pani
Wanda poparła ją całym swoim autorytetem. Gdy nastał Stan Wojenny, to wykorzystując swój pobyt poza granicami
Polski, Wiłkomirska wspierała z dużym
skutkiem polską opozycję w Kraju i na
Emigracji. Była bardzo szczęśliwa, gdy
wreszcie komunizm upadł, a Polska
wybiła się na Niepodległość. Zostawiła
politykę, skupiła się na muzyce.
Dziesięć lat temu przeprowadziła ciekawy eksperyment. Stanęła ze skrzypcami na Nowym Świecie w Warszawie, postawiła pudło od skrzypiec na
ulicy i zaczęła grać. Tak pięknie, jak to
tylko Ona potrafi. Ludzie przechodzili
obojętnie. Nikt do pudła nie wrzucił ani
złotówki. To nie było disko-polo, więc
nikt tego nie docenił. Samą Artystkę
ten eksperyment tylko rozbawił.
Gdy nastąpiła „dobra zmiana” Wanda Wiłkomirska poczuła się być zobligowaną do popierania wolnej opozycji,
w jeszcze wolnym Kraju.
Będzie nam brakować Jej wirtuozerii i Jej od lat dojrzałego zmysłu
politycznego.

LGG
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Moja
krótka
kariera
jako
artystka
Teresa Urban
Przez ostatnie dwie
dekady życia zawodowego
pracowałam jako
kierowniczka sekcji
mikrobiologicznej przy
kontroli leków. Lubiłam
mój zawód mikrobiologa,
ale nie czułam się
wygodnie w roli szefowej.

Personel stanowiły wyłącznie panie,
a dla takowych konflikty, intrygi, plotki i pomówienia są nieodłączną rozrywką. Moje próby łagodzenia agresji
były bezowocne, panie potrzebowały
profesjonalnej pomocy. Ja byłam w
tej dziedzinie amatorką. Nie pomagały wyjazdy integracyjne. Po powrocie
pracownice ze zdwojoną energią kontynuowały działalność dywersyjną, tak
jakby chciały nadrobić stracony czas.
Każde szanujące się miejsce pracy przeprowadza od czasu do czasu
reorganizację. Nasza jednostka również. Stworzono nową sekcję – Dział
Rynkowy, której zadaniem miała być
informacja o asortymencie, badania
rynkowe i fachowe usługi dla jednostek
produkujących leki na zamówienie. Nie
posiadałam się z radości, że znalazło
się tam miejsce i dla mnie. Nareszcie
mogłam zapomnieć o konfliktach, budżetach, rozmowach rozwojowych,
rozdziale wynagrodzeń i skoncentrować się na tym, co stanowiło rdzeń mego zawodu. Miałam przynajmniej taką
nadzieję. Czasem brakowało mi moich
bakterii i wtedy odwiedzałam na moment laboratorium, aby obejrzeć płytki
z hodowlami mikroorganizmów i spojrzeć w mikroskop na preparaty.
Niejaki Parkinson (nie ten od drżących rąk) sformułował prawo, że
awans zawodowy polega na osiągnięciu szczebla swej niekompetencji. W
Dziale Rynkowym nie musiałam długo
czekać, aby odczuć to na własnej skórze. Ale początek był przyjemny. Na
otwarcie Działu zaproszono pracowników z innych sekcji. Padł pomysł,
aby powitać gości w okoliczościowych koszulkach. Takowe należało

zaprojektować. Rynek skojarzył mi się
z targiem. Może stragan targowy byłby odpowiednim motywem? Pomysł
został entuzjastycznie przyjęty. Grafik
wykonał nadruk wedle mojej instrukcji. Powstał stragan z markizą w biało
zielone pasy, a na nim prezentowały się
symbolicznie przedstawione usługi naszego działu. Wszyscy podziwiali koszulki, a ja chodziłam dumna jak paw,
mimo iż kreatywność projektantki była
bagatelką w porównaniu z resztą mych
obowiązków służbowych.
Jednym z ubocznych zadań działu
było coroczne projektowanie plansz,
które pracownicy używali na biurkach
jako podkładów do pisania. Tego roku
plansza miała przedstawiać działalność naszej jednostki po reorganizacji.
Nieoczekiwanie poczułam inspirację i
przedstawiłam mój projekt, nową organizację w formie baśni. Główny szef
królował na tronie pilnując worka pieniędzy, kontrola jakości była smokiem
likwidującym brakoróbstwo, a sztyfty z
maścią wojskową dziarsko maszerowały na polu bitwy. Projekt zyskał uznanie; gotowa plansza w brzoskwiniowym kolorze, wykonana przez grafika
według mych wskazówek, cieszyła oko
projektantki i użytkowników.
Kiedy następnego roku nadszedł
czas, aby zaprojektować nową planszę, oczywistym było, że to ja mam się
tego podjąć. Miewam przecież takie
świetne pomysły. Tym razem treścią
planszy miała być ochrona środowiska,
temat aktualny i ze wszelkich względów godny popularyzacji. Pomysły
nie chciały się jednak zmaterializować,
kreatywność wzięła wolne. Zasiadłam
nad białą kartką z całkowitą pustką w

głowie czekając na natchnienie. Na
próżno. W końcu pod naciskiem, bez
entuzjazmu powstała nudna, banalna
plansza: zielone liście symbolizujące
sekcje jednostki z sugestiami do działania na rzecz środowiska. Zabrakło
oryginalności, dowcipu czy chociażby
ironicznego przymrużenia oka. Planszę
zaakceptowano, nikt o niej nie mówił,
ani dobrze ani źle. Nie została zauważona. Niektórzy zachowali na biurkach
ubiegłoroczny bajkowy wariant.
Rok później ogłosiłam, że zrzekam
się dalszych artystycznych zleceń.
Powinnam zrobić to stojąc na szczycie
artystycznej kariery, a nie po porażce.
Powróciłam do metod dezynfekcji i
sterylizacji, konserwacji leków, jakości
mikrobiologicznej surowców i artykułów higienicznych i innych bliskich mi
zawodowo problemów, gdzie natchnienie było zbyteczne, aby osiągnąć wynik. Wystarczyła znajomość przedmiotu, cierpliwość i pracowitość.
Ale ochrona środowiska nie dała za
wygraną. Nadszedł okres kiedy wszystkie firmy pragnęły zdobyć certyfikat w
tej dziedzinie, może niezupełnie dlatego, że sprawa środowiska była bliska
ich sercu, tylko dlatego, że wymagał
tego rynek. Pierwszym stopniem do
certyfikatu był specyficzny zbiór przepisów, Instrukcja Ochrony Środowiska.
W naszej firmie nikt nie czuł się powołany do jej napisania i zaszczyt ten
przypadł mnie. „Jesteś biologiem, interakcja pomiędzy naszą działalnością a
naturą, to sprawa dla biologa” – twierdzili farmaceuci. Nie wypadało odmówić. Podołałam zadaniu, ale nie będe
wdawać się w szczegóły, bo to jest już
inna historia.

którzy należeli do obozu klasyków.
Nie podobało im się, że Mickiewicz
bawi się tematyką miłosną, sprowadzając szlachetne uczucie do zwykłego flirtu. Ale dla wielu polskich
czytelników „Sonety” były rewelacją.
Wydanie polskie szybko zniknęło z
półek księgarskich. Jak pisała Leokadia
Maluszewska po pierwsze, miał na
to wpływ rozgłos, jaki poeta zdobył
nie tylko jako filomata głoszący hasło
„Ojczyzna, nauka, cnota”, jako poeta
wzywający do walki o wolność, głoszący wiarę w zwycięstwo i sens ofiary,
jako człowiek zafascynowany ludową

znany animator kultury, artysta, były
szef Tensta Konsthall. „Sånger från
Krim” w interpretacji Wróblewskiego
uzupełniają szwedzki dorobek translatorski dzieł Adama Mickiewicza.
Językozawcy zapewne zechcą porównać jensenowskie tłumaczenia
sonetów („Bachtjisaraj” u Jensena z
„Bakcisaray” u Wróblewskiego i „Vid
Potockas grav” u Jensena z „Maria
Potockas grav” u Wróblewskiego).

Ale nie to chodzi. Po raz kolejny
szwedzki czytelnik otrzymał szansę
zapoznania się z klasyką polskiej literatury i to stanowi wartość nadrzędną.
Sonety wydane zostały z przekonywującymi, ciekawymi ilustracjami
Hansa Löfgrena. (ngp)
Sånger från Krim av Adam Mickiewicz. Tolkning:
Gregor Wróblewski. Bild: Hans Löfgren. Tryckt med
stöd från Längmanska fonden. Stockholm 2018. s.47
OGŁOSZENIE

Sonety Mickiewicza
po szwedzku
„Sonety krymskie” Adama
Mickiewicza to nie tylko
poetycki zapis podróży po
obcym kraju, ale również
podróż w głąb siebie.
W świat uczuć i metafizyki.
Nowatorski charakter „Sonetów”,
wydanych po raz pierwszy w Moskwie
w 1826 roku – przede wszystkim
„Sonetów krymskich” – nie przypadł do gustu krytykom literackim,
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kulturą, literaturą i światem wartości,
ale też jako czuły i samotny kochanek.
W Szwecji Mickiewicz tłumaczony
był wielokrotnie, pierwsze tłumaczenia
ukazały się w 1896 roku. Szwedzcy tłumacze musieli uporać się z trudnym zadaniem. Zauważył to już przy szwedzkim wydaniu „Ballad i romansów” badacz literatury, Zbigniew Folejewski:
Zbytnie odbieganie od norm wersyfikacji szwedzkiej stanowi niewątpliwie
tu i ówdzie przeszkodę dla czytelnika
szwedzkiego w lekturze zbioru, ale jeśli
pamiętać, że przekład liryki polskiej na
język grupy germańskiej jest w ogóle
przedsięwzięciem niemal beznadziejnym, to należy stwierdzić, że niektóre
przynajmniej ballady w tłumaczeniu
Jensena (np. „Trzech Budrysów“) w
dość szczęśliwy sposób łączą wierność
formy oryginału z duchem języka przekładu i świadczą o niewątpliwym talencie Jensena jako tłumacza poetyckiego.
W 1989 roku Jensen przetłumaczył
dwa sonety krymskie („Sonetter från
Krim”): Bakczysaraj i Grób Potockiej.
Nigdy jednak „Sonety” nie zostały
przetłumaczone w całości. Do teraz.
Podjął się tego Gregor Wróblewski,
NGP 11/2018 (418)

Giorgos
Dalaras,
mistrz
greckiego
śpiewania
Grecy są mistrzami świata w śpiewaniu.
Przekonały mnie o tym liczne programy
muzyczne i koncerty, a słucham greckiej
muzyki, w tym na żywo, od 30 lat. Nie
myślę oczywiście o „plim-plim”, muzyczce typu Zorba light, granej w barach dla
turystów, ale o muzyce, której z przejęciem
słuchają sami Grecy. Często nieznanej obcym. Myślę o indywidualnościach z wielką
charyzmą, śpiewających pieśni będące
często miniaturowymi spektaklami.
Nawet jeśli nie zna się tekstów (a często jest to po
prostu poezja śpiewana), trudno się oprzeć urokowi
songów i wspaniałych głosów, często niskich, chropowatych, nie sposób też nie docenić artyzmu aktorskiej interpretacji. Głosy śpiewaczek często matowe,
interpretacje dramatycznie rozbudowane, głosy śpiewaków metaliczne, soczyste, szerokie.
Grecy hołubią swoje pieśni i często ich słuchają. To
część ich narodowej tożsamości. Adorują swoich mistrzów, teksty znają na pamięć. Potrafią wplatać frazy
ulubionych utworów w wątki rozmowy, czy nawet w
prywatne listy. Chętnie, a przy tym znakomicie, wykonują je wraz ze śpiewakami na koncertach czy w tawernach. Śpiewanie w knajpie nie oznacza, że nie wykonuje się tam wielkich pieśni, to też grecki fenomen.
Potrafią śpiewać składnie nawet w dużej grupie.
Kiedy podczas koncertów towarzyszą artystom,
brzmią jak chór, a nie jak przypadkowa publika.
Sam to przeżyłem w Odeonie Heroda Attyka, w historycznym amfiteatrze na stoku wzgórza Akropolu.
Ten sam utwór wykonywany przez znanych mistrzów
może brzmieć rożnie, w zależności od wykonawcy.

Przypomina to nieco atmosferę wokół wielkich songów krakowskiej Piwnicy pod Baranami.
Księciem greckiego śpiewania i mentorem jest
Giorgos Dalaras, autor niezliczonej ilość płyt i projektów muzycznych. Szeroki bizantyjski głos o dużej
skali, dźwięczny w zaśpiewach, metaliczny a zarazem
pięknie brzmiący w balladzie, czy melorecytacji, jest
rozpoznawalny natychmiast. Dalaras jest popularny w
kraju ale także, jako jeden z nielicznych, znany również za granicą. Urodzony w 1949 roku w Pireusie,
dorastał w muzycznej rodzinie. Jego ojciec Lukas
był mistrzem gry na buzuki. Dalaras junior już w
wieku 19 lat nagrał pierwszą płytę. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że odnowił nie tylko
rembetikę, będącą swoistym greckim bluesem, lecz
również, dzięki nowym aranżacjom i przemyślnym
projektom muzycznym, przywrócił rodakom wielką
spuściznę greckiej muzyki. Sięga ona Azji Mniejszej,
muzyki archipelagów, tradycji bizantyjskiej, muzyki ze Smyrne. Odwołuje się do stylów takich jak:
smirneiko, zambekiko, laiko, związanych z życiem
codziennym Greków, w którym muzyka i taniec są
niezbywalnymi składnikami. Można powiedzieć, że
Giorgos Dalaras stworzył coś na kształt śpiewnika
narodowego.
Jest nadal niespożyty w swojej inwencji artystycznej. Jego popularność mierzyć można milionami
egzemplarzy sprzedanych płyt. Co roku pojawia się
nowy album, co roku prezentuje on na koncertach nowe projekty muzyczne. Nagrywa też dzieła wielkich
kompozytorów (Theodorakis, Hadjidakis). Zwykł
zapraszać do współpracy najlepszych śpiewaków.
Pracował między innymi z Pariosem i Miltosem
Paschalidisem. Sięga po wielkie instrumentacje z
udziałem orkiestr symfonicznych, buduje mosty ku innym tradycjom muzycznym, zwłaszcza tym obecnym
od wieków w basenie Morza Śródziemnego (np. słynny jego projekt „Mediterraneo”, dostępny na DVD).
Moim ulubionym jest utrwalony na płycie Odeonu
koncert “Δάκρυ στο γυαλί” (Łzy na szkle). Firmowany
przez grupę Estoudiantina (Εστουδιαντίντα) projekt
muzyczny nawiązuje do tradycji orkiestry Greków w
Smyrna, grającej na początku XX wieku. Dalaras zaprosił do współpracy znakomitych muzyków w tym,
Eleonorę Zouganeli i Giannisa Charioulisa.
Najpełniej chyba zaznacza się klasa śpiewania
Dalarasa w trudnych muzycznie solistycznych partiach
wspaniałej mszy osadzonej w tradycji bizantyskiej, a
skompowanej przez Stavrosa Kougioumitzisa, może
najznakomitszego w plejadzie wyśmienitych kompozytorów greckich.
Songów Dalarasa można słuchać na wiele sposobów. Na płytach bądź, korzystając z Youtube, w programach Spirosa Papadopoulosa, który w studio TV
zaaranżował tawernę, co sobota zapraszając znanych
artystów do występów w gorącej klubowej atmosferze. Zaproszeni goście, siedząc przy stolikach, żywo
reagują na każdy song. Śpiewają razem z solistą, radują się, wzruszają do łez, poruszeni muzyką a jeszcze
częściej tekstami. Czasem któryś wyjdzie na proscenium, zatańczy solo zaibekiko…
Było mi dane słuchać Dalarasa na żywo w Atenach,
w Sztokholmie i w Uppsali. Każdy koncert to wspomnienie na całe życie. Ateński występ, wspaniały
był również ze względu na żywy udział publiczności. Szwedzkie występy pozwoliły przysłuchać się
songom Dalarasa wnikliwiej, tym większy mój podziw dla kunsztu wokalnego i wspaniałych aranżacji.
Jego utwory to misterne małe dzieła, poruszające i
wzruszające, nawet jeśli nie zna się tekstów i trzeba
podpierać się kanciastymi tłumaczeniami na google
translate.
Trudno wybrać jeden szczególny album z jego
dorobku (można sięgnąć po kilka wariantów „Best
of Dalaras”, gdzie znajdzie się jego wielkie songi).
Myślę, że łatwiej jest odwołać się do poszczególnych
jego koncertów. Często wracam, poprzez YouTube,
do jego występów w telewizyjnej Piwnicy Spirosa
Papadopoulosa, zwłaszcza tych, gdzie występuje z
moimi ulubionymi greckimi śpiewaczkami: z Eleni
Vitali i Glykerią.
Mój podziw dla Dalarasa datuje się od pierwszego albumu, „Tα τραγουδια μου” (Moje pieśni),
który usłyszałem pod koniec lat 80-tych, dzięki temu, że przywiozła go z Grecji moja córka Alicja.
Słuchaliśmy tej płyty aż do zdarcia. Jeszcze dzisiaj
przeżywam mocno utwory: „Parapomena logia”,
„Mi mou thimonis matia mou”, „Ola kaka” czy „S
‘Agapo” ( wszystkie dostępne w różnych wersjach w
zbiorach YouTube).
Od tamtego czasu, skład płyt greckich artystów
w naszym domu tylko rośnie, zajmując kolejne półki. Przy tylu wybitnościach, które wypełniają scenę
greckiej muzyki, Dalaras pozostaje jednak nadal ich
mentorem i niekwestionowanym mistrzem.
Zygmunt Barczyk
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Tacy
jesteśmy
J

eszcze nie tak dawno temu było bardziej przejrzyście. Ludzie opowiadali i opisywali różne,
czasem niesamowite historie o świecie widzialnym i
niewidzialnym. Było biedniej i prościej, ale pomimo
wszystko zdrowiej. Dziś świat, przynajmniej takie
sprawia wrażenie, przerasta możliwości człowieka
codziennego. Może nie każdego, ale urodzonego w
pierwszej połowie, wielce już anachronicznego XXgo wieku, z pewnością.
Trudno zrozumieć dzisiejszy świat z innego również, moim zdaniem wiele poważniejszego, powodu.
Egzystujemy w okresie, gdy świat zmienia paradygmat, a to stwarza problemy – niełatwo rozpoznać i
umieścić w tym siebie. Człowiek przygląda się i stara
pojąć zachodzące wokół niego zmiany, a intuicja (i
Internet) podsuwają mu, co jest i co będzie. Nie odczuwa jeszcze na własnej skórze bezpośrednich skutków,
ale się domyśla, przewiduje, gdzie go współczesność
może zaprowadzić. I czuje ezopowy strach, podobny
strachowi człowieka pierwotnego przed ogniem. Nie
wie, co go czeka z ręki biotechnologii, jeszcze nie traci tempa z uwagi na wiek, ale już nie nadąża, już czuje
na plecach oddech nienazwanej przestrzeni.
Pozwolę sobie postawić tezę: człowiek nie tęskni
do wolności. Woli rzeczywistość „starą” i z grubsza
poukładaną, woli „swoją” wolność. A gdy ma kłopoty
ze zrozumieniem, zawsze może sięgnąć do znanych i
wypróbowanych autorytetów, do „starych Greków” i
ich filozofii. Niestety, świat się skomplikował i komplikuje coraz bardziej tak, że nawet ona (filozofia) nie
nadąża w natłoku pędzących zdarzeń.
Dzieje się za dużo, za szybko, i świat stał się gwałtownie wzrastającym liczebnie tłumem ludzi samotnych, gdyż rzeczywistość wyrosła poza zwyczaje i
znane rutyny. Ludzie zostali osamotnieni ze swoimi
niedorastającymi do wymagań dnia doświadczeniami
życiowymi, więc buntują się, nie zgadzają, rewoltują
przeciw większemu niż potrafią strawić kontekstowi
zagrażającemu ich mitom, ich duchowi świata.
Nie lubię teraźniejszości i chętnie odciąłbym się od
dzisiejszego świata, ale obawiam się, że nie starczyłoby by mi na to odwagi, a przede wszystkim sił. Nie
lubię „za dużo”, a „za dużo otacza” mnie zewsząd.
Za dużo samochodów, samolotów, domów. Za dużo ludzi, którzy chodzą po ulicach i nawet na siebie
nie spojrzą. Nie rozglądają się wokół, tylko skupiają
uwagę na sprawdzaniu e-maili i SMSów w swoich
smartfonach. Na nic innego nie mają czasu i w ogóle
ochoty. Te cholerne pudełeczka w każdej dłoni stały
się nieomal jedynym pożywieniem, tlenem, przyjacielem, bogiem, nauczycielem.
Niedawno natknąłem się w Internecie na żartobliwą
uliczną ankietę. Ankieter, młody reporter, pytał swoich rówieśników czy słyszeli, że niebawem mają być
w Polsce powszechnie wprowadzone cyfry arabskie, i
co o tym sądzą. Wszyscy jak jeden mąż odpowiadali,
że sobie absolutnie nie życzą niczego arabskiego! I
śmieszne i niepokojące.
Bohaterom zdarzają się upadki, ludzie źli czasem
okazują litość i współczucie. Ci i ci poddawani są
krytyce, bo człowiek nie lubi rozczarowań i zawsze
chce czegoś więcej. W pełni zadowolić go może tylko
ideał, a takowych z matki zrodzonych egzemplarzy
(z Jezusem włącznie) nie ma, nie było, i nie będzie.
Brzmi jak paradoks, bowiem każdy w głębi duszy
pragnie czegoś dobrego, czegoś przepięknego, niewinnego, nieskalanego, moralnie czystego. Słowem
– oczekujemy nadejścia odkupienia.
Niektórzy ludzie w skrytości ducha wierzą, że dwuznaczność ma dramatyczną, nawet moralną, wartość,
więc nie powinno się braku klarowności krytykować.
Czy taka postawa zasługują na krytykę? Oceńcie sami, czy wieloznaczna postawa zasługuje na krytykę?
Moim zdaniem nie zasługuje, bo nic w tym osobliwego – tacy po prostu jesteśmy.
Gwoli pokrzepienia duszy, a także by się lepiej spało, zgódźmy się, że pomimo wzrastającej brutalności
świata, w każdym z nas – w każdym! – tkwi pierwiastek wybaczenia, nawet w totalnie zdeprawowanych
ludziach tli się iskierka szlachetności. Tacy po prostu
jesteśmy.
Andrzej Szmilichowski

ofiarowują swoje pieniądze na remont
i odbudowę kościoła. I od niedawna
na remont naszego klasztoru franciszkańskiego, który jest obecnie w stanie,
powiedziałbym, ciężkim. Dachy są do
wymiany w 80%. System ogrzewania
jest stary, jeszcze radziecki, dogrzewający budynek zaledwie do +12
stopni. Można oczywiście i więcej, ale
rachunki za energię elektryczną będą
sięgać sumy kilkunastu tysięcy euro
miesięcznie, na co nas niestety nie
stać. Rachunki za utrzymanie klasztoru, za kwiecień 2017 roku, wyniosły
8 tys. euro. W maju było już mniej i
wyniosło 5 tys. euro.

Foto: Leszek Wątróbski

Co udało się już zrobić przy
remoncie kościoła?
Mamy za sobą renowację okien i tynków świątyni, założenie odwodnienia
kościoła oraz uszczelnienie dachów,
co spowodowało pewną stabilizację

Franciszkanie w Wilnie
Z ojcem Markiem Dettlaffem, gwardianem klasztoru
i rektorem kościoła pw. Wniebowzięcia NMP zwany
Matki Bożej na Piasku rozmawia Leszek Wątróbski
Minęło 15 lat od naszego ostatniego spotkania...
Dużo się w tym czasie zmieniło. Urosła nam tutejsza wspólnota wiernych. I
nadal rośnie. Dotyczy to ludzi, którzy
do nas przychodzą indywidualnie,
aby się pomodlić oraz na wspólne
nabożeństwa. Najgorzej jest zimą,
bo ogrzać nasz kościół nie jest wcale
tak łatwo. Moją wielką radością i
sukcesem był fakt, że temperatura w
naszej świątyni nie spada już więcej
poniżej zera. Jest to zasługą naszych
prac remontowych przeprowadzanych
z ofiar wiernych. To jest naprawdę
niesamowite, że tyle już lat, ludzie

klimatyczną. Dzięki temu temperatura
zimą nie spada już poniżej zera. (...)
Od kiedy franciszkanie duszpasterzują w Wilnie?
Franciszkanie pracują w Wilnie od
wieków. Oni właśnie przygotowywali
Mendoga do chrztu w roku 1251, który
przyjął z rąk biskupa chełmińskiego
Heidenryka. Niestety jego rodzina ani
kraj nie poszły w jego ślady. Zrobił to
dopiero Gedymin – założyciel dynastii
Giedyminowiczów, dziad króla Władysława Jagiełły, za którego nastąpiła
dopiero oficjalna chrystianizacja
Litwy. Dużą role we wprowadzaniu

Laureaci (od lewej): Adrian Macéus, Filip Kolasiński, Julia Kolarczyk, Patrycja
Rosiak i Mateusz Pasikowski. Foto: Krzysztof Marian Marianiuk

Młode talenty
Poznaliśmy laureatów drugiej edycji Polskich Młodych Talentów w Sztokholmie.
Organizatorem konkursu było Polskie
Towarzystwo Teatralne w Szwecji, które
w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia.
Koncert laureatów odbył się 19 maja w Ambasadzie RP w
Sztokholmie. Laureatami konkursu artystycznego w 2018
roku zostali Mateusz Pasikowski, Filip Kolasiński, Adrian
Macéus, Julia Kolarczyk i Patrycja Rosiak.
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chrześcijaństwa na Litwie odegrali
franciszkanie, którzy pracowali tu do
kasacji zakonu przez władze carskie
w roku 1864. Nasz kościół, tak mówi
tradycja zakonna, wzniesiony został
na początku XIV wieku. Fakt ten
potwierdzają badania archeologiczne. Fundamenty bowiem kościoła i
pochówki chrześcijańskie, pochodzą
z połowy XIV wieku – pierwszy z
roku 1387 . Franciszkanie związani
są bardzo ściśle z historią Księstwa
Litewskiego. Nasze kroniki zakonne
wspominają o roku 1322 roku, kiedy
to na zaproszenie niejakiego Gasztolda
dotarli tu misjonarze franciszkańscy
w liczbie 14. Ci pierwsi misjonarze
franciszkańscy na Wielkanoc 1333
roku zostali przez pogańskich Litwinów umęczeni. Siedmiu z nich ścięto,
a pozostałych siedmiu ukrzyżowano.
Po nich przybyła tam nowa grupa franciszkańskich misjonarzy w liczbie 36.
Gasztold wybudował im kościół pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny zwany Matki Bożej na Piasku.
W maju 1341 roku Wilno najechali
Tatarzy i wymordowali 36 misjonarzy, a razem z nimi i Gasztolda, który
przywdział habit franciszkański. Ten
sam generał zakonu wysłał też nową,
trzecią już grupę franciszkanów, którzy
w liczbie 46 pracowali w Wilnie do
urzędowego chrztu Litwy w roku
1386. Pierwszym biskupem w Wilnie
został franciszkanin o. Andrzej Wasillo
z rodu Jastrzębców. Klasztory franciszkańskie w Wielkim Księstwie
Litewskim, do roku 1517, należały do
Prowincji Czesko-Polskiej, a następnie
do Prowincji Polskiej św. Franciszka.
W roku 1626 utworzono Prowincję
Rusko-Litewską z klasztorów na Rusi
i Litwie, z kustodiami lwowską i przemyską na Rusi, a na Litwie z wileńską
i kowieńską. Następnie, w roku 1686,
doszło ponownie do podziału i powstała Prowincja Litewska św. Kazimierza.
Prowincja Ruska zachowała nadal
tytuł św. Antoniego Padewskiego. Prowincja litewska miała cztery kustodie:

Mateusz Pasikowski (14 lat) jest uczniem siódmej
klasy w szkole angielsko-szwedzkiej. Gra na pianinie
od ośmiu lat, a na gitarze od lat pięciu. Podczas koncertu zagrał m.in. „Sonatę księżycową” Beethovena.
Filip Kolasiński (16 lat) mieszka w Sztokholmie.
Zainteresowanie muzyką wykazał już w wieku 10 lat.
Ukończył szkołę muzyczną, grał̨ w orkiestrze szkolnej. Filip grał najpierw na gitarze, później zaczął grać
na saksofonie. Jego mentorem i nauczycielem jest
m.in. Zbyszek Bizoń, który zaprosił go do współpracy
i nagrań w zespole Czerwono Czarni. Utalentowany
wokalnie Adrian Macéus (13 lat) w wieku 6 lat pierwszy raz stanął na deskach teatru w przedstaweniu ”Kot
w Butach” PTTS. Grał również w przedstawieniu
”Królewna śnieżka i 7 krasnoludków”. Adrian rozpoczął
naukę śpiewu w Stockholms Gosskör. Bierze prywatne lekcje śpiewu u Róży Zawadzkiej. Latem 2016 grał
Trulla w musikalu ”Zaczarowany Flet” w Parkteatern.
Cały 2017 rok grał, tańczył i śpiewał w Stadsteatern w
musikalu ”Billy Elliot” w roli Michaela Caffrey, a potem w roli głównej, jako Billy. Tańczył także w balecie
Don Quijotes w Oscarsteatern. Występował na żywo
w Nyhetsmorgon i Bingolotto. Wygrał eliminacje w
Stjärnskott 2017 w Sztokholmie, konkursie talentów,
który organizowany jest już od 30 lat. Pierwszym nauczycielem śpiewu najmłodszej laureatki, Julii Kolarczyk, była jej mama. Julia raz w tygodniu śpiewa w
dziecięcym chórze w Katedrze, brała udział m.in. w
przedstawieniu „Robin Hood” (PTTS). Od 5 lat chodzi
na lekcje baletu klasycznego. Patrycja Rosiak (14 lat)
przygodę z muzyką zaczęła w drugiej klasie podstawowej śpiewając na własnej komunii. W szóstej klasie zaczęła uczestniczyć w różnych konkursach. Nagrała dwa
covery w studio w Sztokholmie.
Podczas koncertu laureatów wyróżniono także
Daniela Jonczyński, który otrzymał od Polskiego Towarzystwa Teatralnego tzw „Stypendium Pawełka” za
10 lat pracy twórczej w organizacji.

wileńską, grodzieńską, kowieńską i połocką. Została skasowana w roku 1864
wraz z kasacją zakonu dokonaną przez
władze carskie. Franciszkanie wrócili
do Wilna w okresie międzywojennym
(1919-1939). Zbudowali wówczas
kaplicę Białej Pani – Matki Bożej Niepo kalanej. Jej figura stoi obecnie w
naszym kościele położonym przy ulicy
Trakų g. 9/1 (Trockiej). Po II wojnie
światowej kościół został zamknięty
przez komunistów. Pełnił wówczas,
razem z klasztorem, rozmaite funkcje
– m.in. magazynowe i ulegał przez
dziesięciolecia daleko idącej degradacji, szczególnie w okresie, kiedy było
tu archiwum. Do Wilna wróciliśmy po
odzyskaniu przez Litwę niepodległości
i odzyskaliśmy nasz kościół (1998).
Prace renowacyjne rozpoczęliśmy od
remontu kaplicy Białej Pani – Matki
Bożej Niepokalanej poświęconej przez
ks. bpa Edwarda von Roppa, ordynariusza diecezji w latach 1903-1917.
Przed drewnianą figurą Białej Pani powstańcy styczniowi składali przysięgę
wierności przed wymarszem w bój. I
przed nią odprawione zostało pierwszy
raz nabożeństwo majowe w diecezji
wileńskiej.
Wasz klasztor odwiedzał wielokrotnie o. Maksymilian Kolbe...
Gwardianem był wtedy o. Czyż, który
wspierał finansowo klasztor w Grodnie, gdzie pracował św. Maksymilian
Maria Kolbe. Jedyny dokumentalny
film, który zachował się z tamtych czasów (1939 r.) zrobiony był w naszym
klasztorze.

18 maja 2018 roku zmarł
w Nyköpingu w wieku 69
lat, Jerzy Horwath.
Urodził się 15 lutego 1949 roku.
W latach 60-tych był znanym muzykiem w
Polsce, między innymi członkiem zespołu
Dżamble. W latach 70-tych znalazł się
w Szwecji. Tutaj znany był jako Jerry
Horwath, występował z własnym zespołem
Jerry H. Band, również jako pianista w
innych zespołach (Bolaget, BBK band).
Był także akompaniatorem szwedzkiej
śpiewaczki operowej i skrzypaczki Monie
Rosell podczas występów w Szwecji i
poza granicami.
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