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Dokładnie 20 lat temu, 28 października 1998 roku 
ukazał się pierwszy numer Nowej Gazety Polskiej. 
Skąd tytuł gazety? Na spotkaniu Rady Kultury w 
Sztokholmie, gdy powiedziałem, że planuję wyda-
wanie pisma, ktoś ciężko westchnął: „Jeszcze jedna 
nowa gazeta polska....”. A ktoś inny zapytał: „A jaki 
będzie miała tytuł?”. Wtedy wpadł mi do głowy po-
mysł: „Nowa Gazeta Polska”. 

To wyjaśnienie dedykuję wszystkim, którzy „po-
dejrzewali”, że nazwa gazety miała się kojarzyć albo 
z Gazetą Wyborczą, albo z Gazetą Polską. Ani jedno 
ani drugie. Ta nazwa to czysty przypadek. 

Czterysta dwadzieścia sześć numerów gazety w cią-
gu 20 lat (a łącznie z dodatkowymi edycjami to około 
450 numerów) – jak na warunki szwedzko-emigra-
cyjne – to spory dorobek, ale daleko nam jeszcze do 
„Wiadomości Polskich” (wydawanych kiedyś  w róż-
nych postaciach przez Radę Uchodźstwa Polskiego w 
Szwecji) – których w latach 1940-1988 ukazało się 
łącznie około 720 numerów. Ale to już historia.

Zaczynaliśmy wydawanie gazety w czasach zupeł-
nie innych. Gdy dominowały nastroje pozytywne, a 
duma bycia Polakiem w Szwecji była bliska niemal 
wszystkim. Dzisiaj jesteśmy bardziej podzieleni, niż 
kiedykolwiek wcześniej. A duma miesza się często ze 
wstydem. Nie oznacza to jednak, że i kiedyś emigracja 
nie była podzielona. Ale inaczej. Mniej agresywnie.

NGP zawsze promowała tolerancję, przestrzeganie 
wartości demokratycznych, walczyła z ksenofobią. 
krytykowała oportunizm. To było ważne kiedyś – 
jeszcze ważniejsze jest dzisiaj.

Bo dzisiaj „emigracja” to coś innego niż 20 lat te-
mu. W 1946 roku Władysław Konopczyński pisał, że 
„Pielgrzymstwo dziś, jak i za dni Mickiewicza nie po-
winno być ani pokutą, ani ekspiacją, ani wegetacją, 
ani karierą - tylko ciągiem misji narodowej”. Dziś, 
gdy Polska jest wolna – choć szarpana podziałami po-
litycznymi – ta misyjność ma inny charakter. Bardziej 
edukacyjny – by zawsze przypominać Współrodakom, 
że są wartości, którym warto być wiernym zawsze. 

Nagrodę Polki Roku 2018 postanowiono przyznać Ewie Nordin, 
współzałożycielce Polskiego Towarzystwa Teatralnego w Szwecji.

Ewa Nordin (ur. w 1952 roku w Warszawei) od chwili przyjazdu do Szwecji 
w 1978 roku aktywnie uczestniczy w życiu polonijnym w Szwecji, pełniąc 
różne funkcje w organizacjach i prowadząc wiele projektów skierowanych do 
szwedzkiej Polonii. W 1993 roku wraz z Markiem Terpiłowskim i Michałem 
Moszkowiczem założyła w Sztokholmiem Polskie Towarzystwo Teatralne w 
Szwecji, któremu poświęciła niemal całą swoją działalność społeczną. Dzięki 
jej talentom organizacyjnym i zapałowi już kolejne grupy aktorów-amatorów 
mają okazje prezentować się szwedzkiej publiczności, w tym utworzona parę 
lat temu grupa dziecięca. Aktywność Ewy Nordin może być przykładem dla 
innych, służących bezinteresownie Polonii szwedzkiej.
   
Nagrodę Artystyczną przyznano Romanowi Zasowskiemu, 
poecie i publicyście.

Roman Zasowski (ur. w 1974 roku w Lipnie) mieszka w Szwecji od 2004 
roku. Debiutował jako poeta  w wieku 15 lat zwyciężając w konkursie poetyc-
kim, później publikował w regionalnej i ogólnopolskiej prasie literackiej. Jest 
autorem czterech tomików poetyckich, w tym trzech wydanych już w Szwecji. 
W Nowej Gazecie Polskiej publikował także fragmenty swojej przejmującej 
powieści „Jego Wysokość Sprzątacz”, będącą odbiciem jego emigracyjnych 
losów. Mieszkający w Kungsbacka poeta wydał w zeszłym roku w Wydawnic-
twie Polonica tomik wierszy „Skaza pępka”, o którym w recenzji pisaliśmy: 
„Czyta się te krótkie wiersze z uczuciem wnikającej w nas przyjemności 
zabawy słowem, lekko uśmiechając się, gdy dotrze do nas refleksyjność tych 
wierszy. Nie ma w nich nic z poetyckiego zadęcia, wymuszonych metafor. Nie 
ma też ekshibicjonistycznych wiwisekcji własnej osoby. Zasowski z rozwagą 
i niezwykle przemyślanie operuje słowem. I każde słowo ma do spełnienia w 
tych wierszach swoją rolę. To poezja świadoma”.

Kapituła postanowiła przyznać także dwie Nagrody Specjalne: 
Andrzejowi B. Lewkowiczowi i Janinie Ludawskiej.

Andrzej B. Lewkowicz (ur. w 1960 roku w Ornecie, jest z wykształcenia filo-
zofem, językoznawcą i ekonomistą. W Szwecji mieszka od 2004 roku. W prze-
szłości nauczyciel akademicki. Pracował na Greenwich University (Londyn), 
Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Krakowskiej Szkole 
Biznesu (rektor). Obecnie pracuje jako nauczyciel języków obcych i tłumacz. 
W filozofii szczególnie zajmuje się żydowskimi (haskala) i indyjskimi nurtami 
myślowymi. Jako językoznawca prowadzi badania historyczno-porównawcze 
w obszarze języków indoeuropejskich, specjalizuje się w językach indoirań-
skich, w tym również w języku cygańskim. Kieruje Instytutem Języka Cygań-
skiego. W swojej działalności publicystycznej (m.in. na łamach Nowej Gazety 
Polskiej) podejmuje tematy trudne i budzące wiele kontrowersji - starając się 
wyjaśnić złożoność problemów, walcząc jednocześnie z fake-newsami oraz 
stereotypami myślenia. M.in. na temat mniejszości romskiej, imigrantów czy 
problemu żebractwa w Szwecji.

Janina Ludawska (ur. w 1921 roku w Warszawie) otrzymuje nagrodę za ca-
łokształt swojej pracy naukowej w zakresie teatrologii. Pierwszy raz znalazła 
się w Szwecji w 1939 roku, po wojnie wróciła jednak do Polski. Ponownie 
znalazła się w Sztokholmie w roku 1968, zaskakując wielu znakomitym opa-
nowaniem języka szwedzkiego, osiągniętym w czasie wcześniejszego pobytu 
na studiach w Szwecjim w czasie II wojny światowej. Studia teatrologiczne w 
Moskwie po wojnie dodały również świetną znajomość rosyjskiego. Nie miała 
więc trudności w otrzymaniu pracy w katedrze teatrologii na Uniwersytecie 
Sztokholmskim, gdzie również obroniła doktorat poświęcony adaptacji sce-
nicznej „Ślubu” Gombrowicza w inscenizacji Alfa Sjöberga. Opublikowała 
również tom tekstów o polskim romantyźmie, przetłumaczonych na szwedzki 
i opatrzonych obszernym wstępem oraz opracowany w podobny sposób 
mniejszy tom tekstów Konstantego Stanisławskiego. Ma również w dorobku 
kilka tłumaczeń książek ze szwedzkiego oraz wspomnienia wolontariuszki 
dokumentujące z kolei jej pracę społeczną dla chorych na AIDS, w Szwecji i 
Polsce.

Nagrody Polonii Szwedzkiej przyznawane są przez redakcję Nowej Gazety 
Polskiej od roku 2001. Honorujemy nimi Polaków mieszkających w Szwecji, 
których działalność i osiągnięcia służą budowaniu pozytywnego wizerunku 
Polonii w Szwecji.

Kapituła Nagrody: Tadeusz Nowakowski – redaktor Nowej Gazety 
Polskiej, redaktor Ludomir Garczyński-Gąssowski – dziennikarz, b. szef 
Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji, laureat Nagrody Specjalnej 
POLONIKI 2004, Andrzej Szmilichowski – pisarz, laureat Nagrody 
Artystycznej POLONIKI 2010 i Aleksander Kwiatkowski – krytyk 
i historyk filmu, laureat Nagrody Specjalnej POLONIKI 2013. 

Rozdanie nagród odbędzie się na początku 2019 roku w Sztokholmie.

Po raz siedemnasty kapituła Nagród Polonii Szwedzkiej, 
przyznawanych przez Nową Gazetę Polską, postanowiła 
uhonorować POLONIKAMI Polaków mieszkających w Szwecji.

EWA NORDIN
Polka Roku 2018

ROMAN ZASOWSKI
Nagroda Artystyczna

ANDRZEJ B. 
LEWKOWICZ
Nagroda Specjalna

JANINA LUDAWSKA
Nagroda Specjalna
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Kiedy gaśnie światło, 
czyli antyjęzyk 
IV Rzeczypospolitej

Język rządzącej dzisiaj w Polsce 
ekipy, to język polityków, którzy 
za wszelką cenę, niezwłocznie i bez 
względu na konsekwencje, chcą 
wykorzystać fakt, że stali się władni. 
Z niewiadomego powodu uznali, 
że wszystko mogą i wszystko im 
wolno. Mimo, że ekipa ta przejęła 
rządy w oparciu o głosy zaledwie 
19-tu procent uprawnionych do 
głosowania wyborców, wykorzystuje 
je do realizacji wyłącznie własnej 
agendy narzucając partykularne 
interesy swojej partii oraz 
kontrowersyjne cele polityczne 
jej Prezesa wszystkim Polakom.

Oprócz realizowania obietnic wyborczych i 
zapowiadanych wcześniej reform (co czyni 

każdy rząd po dojściu do władzy), ekipa PiS-owska 
podejmuje działania legislacyjne sprzeczne z prak-
tyką prawną i wbrew konstytucji (za co w przyszło-
ści grozi tym politykom Trybunał Stanu). Wydaje 
epokowe decyzje państwowe (m.in. Międzymorze) i 
forsuje radyklane zmiany ustrojowe bez społecznych 
konsultacji. Rządzący starają się błyskawicznie wpro-
wadzić jak najwięcej korzystnych dla siebie rozwią-
zań instytucjonalnych, nie tylko wbrew konstytucji, 
ale także wbrew traktatom unijnym, wbrew zasadom 
społecznego consensusu, a nawet wbrew poczuciu 
przyzwoitości. Używając często mętnego i podejrza-
nego etycznie języka starają się zapewnić sobie mak-
symalną władzę na jak najdłuższy czas (z czym się nie 
kryją), zgodnie z Orwellowską zasadą, że monopol 
władzy zapewnia długie rządy…  

Obserwując scenę polityczną w Polsce odnieść 
można wrażenie, jakby rządzącym nie przyszła w 
ogóle do głowy myśl o społecznym dialogu i podję-
ciu szerszej, publicznej dyskusji na temat wprowa-
dzanych czy postulowanych reform. Stąd nota bene 
charakterystyczna atmosfera “zamachu”, nocnego 
“puczu” jaka od początku przejęcia rządów przez 
PiS towarzyszy jego działaniom. Z oficjalnych ko-
munikatów dowiedzieć się można jedynie o decy-
zjach już podjętych w zamkniętym gronie Komitetu 
Politycznego na Nowogrodzkiej. Nawet jeśli docho-
dzi do wymiany zdań na forum publicznym, przed-
stawiciele, czy zausznicy władzy, uczestniczą w niej 
nie po to, żeby przeanalizować wagę swoich argu-
mentów i skonfrontować je z innymi. Ani nie dlate-
go, aby ustalić protokół rozbieżności, lecz głównie po 
to, żeby przy pomocy wcześniej ustalonego arsenału 
środków perswazji, przeforsować swoje zdanie i przy 
okazji zniszczyć retorycznie adwersarza. Stąd ataki 
ad personam, wymijające odpowiedzi, riposty nie 
na temat, złośliwe komentarze, docinki czy zwykłe 
obelgi1. Nierzadko także infantylne kłamstwa2, czy 
niewybredne inwektywy3, stanowią powtarzające się 
elementy języka IV Rzeczypospolitej. Na wątpliwości 
słuchaczy czy pytania dziennikarzy, rządzący dają do 
zrozumienia – czy to niewyszukanymi kpinami, nie-
poradnymi próbami zmiany tematu czy językiem ciała 
– że z góry wykluczają możliwość sensownej dysku-
sji. A wobec zdziwionych taką postawą pytających, 
przybierają pozę: “i co z tego…  co nam zrobicie…?” 
– sygnalizując tym samym pogardę dla samej idei dia-
logu (albo/i stosując się do zakazu wypowiedzi otrzy-
manego z Nowogrodzkiej?).

Temu wszystkiemu towarzyszy górnolotny, mora-
listyczno-patriotyczny ton i nieustanne apelowanie do 
emocji Polaków, co podgrzewa przy okazji ksenofo-
bię i narodowe traumy (np. antyniemiecki kompleks 
Kaczyńskiego). Mimo to nadawca języka władzy jest 
w pełni świadomy tego, co mówi, po co mówi i co 
robi, tak właśnie mówiąc. Szczyci się nawet własnym 
– podważającym normy i zwyczaj – użyciem języka i 
rośnie we własnych oczach wygłaszając ostre, często 
prowokacyjne, czy po prostu chamskie, wypowiedzi. 
Wśród rządzących koleżanek i kolegów oraz twar-
dego jądra wyborców, takie językowe czy retorycz-
ne ekscesy odbierane są jako oznaki siły i determi-
nacji. Poczytywane są za dowody wielkiego sprytu 
i przebiegłości, stając się silnym spoiwem rządzącej 
wspólnoty. 

Tego typu praktyki językowe są przez rządzących 
stosowane nie tylko z myślą o kraju i polskich odbior-
cach. Także na zewnątrz dyskursy rządzących ema-
nują arogancją i cynizmem4. Tutaj za przykład służyć 
mogą wypowiedzi i sygnały jakie rząd PiS-u wysyła 
do Unii Europejskiej i Brukseli w sprawie systema-
tycznej dewastacji sądownictwa i łamania prawo-
rządności (czego początkiem było spacyfikowanie 

Trybunału Konstytucyjnego). Licząc na wsparcie 
Wiktora Orbana rządzący grają z nieukrywaną satys-
fakcją Brukseli na nosie pewni swojej bezkarności…

Symptomatyczna jest wypowiedź byłego Mini-
stra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczy-

kowskiego, który na zarzuty Komisji Europejskiej 
o nieprzestrzeganiu przez rządzących konstytucji 
stwierdził: “odpowiemy własną narracją”… Minister 
nie ukrywał nawet, że nie chodzi o racje, argumenty 
i ustalenie stanu faktycznego, ale o wymyślenie lep-
szej “narracji”. Nieistotne jest zatem zweryfikowanie 
twierdzeń i ustalenie, jak się rzeczy mają. Ważne jest 
wymyślenie jak najbardziej spójnej i przekonywują-
cej “sprytnej” opowieści, która pomoże wystrychnąć 
na dudka sojusznika-przeciwnika, byle tylko “wyszło 
na nasze”5. Przykłady moża mnożyć w nieskończo-
ność, co świadczy nie tylko o braku skrupułów i prze-
świadczeniu o własnej bezkarności rządzącej ekipy, 
ale – co z tym związane o determinacji i gotowości 
użycia wszystkich środków (nie tylko językowych), 
aby za wszelką cenę utrzymać się u władzy. Bowiem 
drastycze przekraczanie zwyczajowych konwencji i 
wspólnych reguł języka, niesie z sobą ryzyko, że rzą-
dy tego, kto tak robi, nie skończą się szybko… muszą 
trwać na tyle długo, by zagwarantować bezkarność 
tak się wypowiadającym.

U źródeł wielu wypowiedzi reprezentanów władzy 
i jej zwolenników odnaleźć można mechanizmy po-
dobne do tych, zgodnie z którymi wyłaniają się wypo-
wiedzi języka dyskryminacji. Za jedną z najważniej-
szych funkcji tego języka uznaje się dążenie do spo-
wodowanie „zwarcia”, po którym – jak pisał Sartre6 

– „gaśnie światło”. W ten sposób znikają w mrokach 
(zostają unieszkodliwione) inne, konkurencyjne spo-
soby mówienia i myślenia. Użytkownik takiego ję-
zyka stara się być „nieprzenikniony zarówno wobec 
doświadczenia, jak i wobec rozumowania” i dlatego z 
góry, jeszcze przed rozmową, przed dyskusją, posta-
nowia nie odpowiadać na argumenty, które nie są mu 
na rękę i które mogłyby zachwiać czy podważyć jego 
własne racje. W przeciwieństwie do uczestnika zwy-
kłej debaty starającego się stosować zasady racjonal-
nej rozmowy, język dykryminacji powołuje się albo 
na więzy krwi („polska krew” Kaczyńskiego) albo in-
ne „wyższe cele” (np. wyższość „naszyzmu”), a nie na 
możliwe do skontrolowania fakty. Dezorientowanie 
dyskutatna, a także celowa dezinformacja, nie po-
zwala mu,  a przede wszystkim świadkom debaty, na 
wyciągnięcie logicznych wniosków z prowadzonej 
rozmowy. 

Nie chodzi tu bowiem o wyrażenie i wymianę  po-
glądów, ale o taki sposób użycia języka, który unie-
możliwia ich wyartykułowanie i porównanie. Dlatego 
neguje się obowiązujące zasady dyskusji, stawiając 
tego, który używa tego typu języka, ponad regułami 
interpersonalnej komunikacji. Wypowiedziami kieru-
ją wtedy nie tyle argumenty i logika, ale instynkty, 
uprzedzenia i odczucia. Im bardziej tego typu język 
bazuje na głębokich pokładach obrzydzenia czy nie-
nawiści, na czystej antypatii, instynktownym uczu-
ciu wrogości czy zakorzenionych stereotypach, tym 
bardziej ma władzę nad swoim użytkownikiem i od-
biorcą. Wtedy też sięga się po najbrutalniejsze porów-
nania i inwektywy, albo dochodzi do symbolicznych 
egzekucji, jak wieszanie na szubienicach portretów 
przeciwników politycznych czy palenie kukły Żyda.

Mimo tego, co trzeba powtórzyć, nie należy 
uważać, że tego typu użycie języka jest ir-

racjonalne. Jest ono – jak mówi Sartre – „antyracjo-
nalne”. To jest antyjęzyk. Dyskutanci, którzy zamie-
rzają racjonalnymi argumentami wejść w polemikę 
z użytkownikami antyjęzyka wdają się w grę, którą 
ci ostatni przewidzieli i mają ją świetnie opanowaną 
albowiem:

“Wiedzą […] doskonale, że słuszność [ich - JK] 
racji jest co najmniej wątpliwa […], ale ich to 
właśnie bawi. Ich przeciwnik, i owszem, on ma 
obowiązek dobierania właściwych słów i argu-
mentów, bo on wierzy w słowa; oni nie, oni mają   
p r a w o  bawić się słowami. Zresztą oni nawet 
lubią bawić się w ten sposób, bo podając idiotycz-
ne argumenty deprecjonują tym samym powagę 
swoich przeciwników; nieuczciwość intelektual-
ną uprawiają z rozkoszą, bo nie chodzi im przecie 
o przekonanie przeciwnika […], lecz o zdezorien-
towanie go i onieśmielenie. Jeśli przyciskacie ich 
do muru, zamykają się natychmiast i oświadczają 
dumnie, że już minął czas potyczek słownych; nie 
dlatego by bali się, że ktoś ich przekona: boją się 
tylko ośmieszenia czy też wrażenia, jakie ich za-
kłopotanie wywrzeć będzie mogło ewentualnie 
na kimś trzecim, kogo chcą pozyskać dla swej 
wiary.”7 

Antyracjonalność nie wyklucza, że tego typu język 
może być skuteczny. Zdaniem Sartre’a użytkownik 
antyjęzyka doskonale rozpracował „liberalnego de-
mokratę” i właśnie w oparciu o to rozpoznanie wybrał 
właśnie taką strategię i przystąpił do bezwzględnego 
natarcia. Dlatego każdy, kto wierzy w społeczeństwo 
otwarte, wolność słowa oraz zasady demokracji libe-
ralnej, podejmując z nim dyskusję, znajduje się na z 
góry przegranej pozycji (mimo, że wybranej przez 
siebie samego). 

Norman Davies, znakomity znawca Polski i jej 
historii (także najnowszej), już w 2010 roku zauwa-
żył, że nad Wisłą źródeł awantur trzeba szukać w 
jednej formacji (jeśli nie u jednego człowieka) […] 
Formacja ta rzuca najboleśniejsze zarzuty na prze-
ciwników i równocześnie narzeka, że ona sama jest 
ofiarą ’brutalnego ataku’. Tego typu postawa przypo-
mina mi zachowanie gościa, który idąc ulicą kopnie 
kogoś niewinnego w kolano, a potem protestuje, że 
kopnięty niemoralnie klnie.

Janusz Korek
1. Np. określenie protestów KOD-u: „kwiczeniem świń 
odrywanych od koryta” przez wiceministra sprawiedliwości 
Patryka Jakiego.
2. Np. stwierdzenie premier Beaty Szydło w Parlamencie 
Europejskim, że Polska przyjęła „milion uchodźców z 
Ukrainy”. W istocie Polska przyjęła ich wtedy nie więcej 
niż 200-tu, bo pracujące w Polsce setki tysięcy Ukraińców 
to gastarbeiterzy, którzy utrzymują się sami płacą poza tym 
podatki powiększając polski dochód narodowy.
3. Np. wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który posłów 
opozycji nazwał z mównicy sejmowej „mordercami brata” 
i „kanaliami”. Członkowie klubu parlamentarnego PiS 
przyjęli te zarzuty i obelgi stojącymi owacjami.
4. Jak pisałem wcześniej, dyskursy rządzących dzisiejszą 
Polską w dużej części wywodzą się z PRL-u i zasadzają 
się na doświadczeniach indoktrynowanego przez pół 
wieku „niewolnika demoludu”, który wyzwolił się spod 
władzy sowieckiego kolonizatora i pragnie zająć w jego 
miejsce pozycję Pana. Patrz: http://postcolonial-europe.eu/
sv/studies/188-2018-04-28-15-55-12
5. Czytelnikom w Szwecji warto przypomnieć wypowiedź 
J. Kaczyńskiego straszącego Polaków przed przyjmowa-
niem uchodźców. Według prezesa PiS-u w Szwecji istnieją 
„54 strefy, gdzie obowiązuje szariat i nie ma żadnej 
kontroli państwa; [Szwedzi boją się] wywieszania flagi 
szwedzkiej na szkołach […] bo na tej fladze jest krzyż.” 
Czy można się dziwić, że wypowiedź Kaczyńskiego spo-
tkała się z ostrym dementi strony szwedzkiej?
6. Jean-Paul Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej, 
[przekład: Jerzy Lisowski] Łódź 1992 r.
7. Jean-Paul Sartre, Ibid., s. 22

EWA NORDIN
Polka Roku 2018

ROMAN ZASOWSKI
Nagroda Artystyczna

ANDRZEJ B. 
LEWKOWICZ
Nagroda Specjalna

JANINA LUDAWSKA
Nagroda Specjalna
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To ciężkie przestępstwo sprowadzać 
marzyciela na ziemię

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI 

Parę godzin dziennie spędzam na 
czytaniu i tak jest, jak sięgnę pamię-
cią. Książka znaczy dla mnie wiele, 
to mój niepokalany grzech. Kontakt 
z niezwykłą książką jest równie 
oszałamiający jak spotkanie 
fascynującego człowieka. Czuję 
niepewność, nadzieję, podziw, 
rodzaj wstydliwego oszołomienia, 
jak przy pierwszym pocałunku.

Coraz rzadziej odwiedzam sale kinowe, właściwie 
wcale, i mój zaniepokojony mózg zatrudnił maszyni-
stę, który nocami włącza projekcje melodramatów, 
fars, horrorów. Zaskakujące, że pojawia się wiele 
scen z dzieciństwa. Kiedyś budziłem się i notowałem, 
ślady tego można znaleźć w moich książkach. Dziś 
obrazy zbladły, zmatowiały i rozpływają się w zama-
zanych konturach. 

Z samego początku człowieka, dobrze znane nie 
jest nic. Zasoby magazynów wiedzy i informacji, po-
pędzane ciekawością, dopiero się gromadzą. Można 
rzec, że jesteśmy gośćmi we własnej głowie, i – jak 
goście mają w zwyczaju – z zaciekawieniem wszyst-
ko obserwujemy. Być może, dlaczego tak dobrze 
pamiętamy lata dziecięce. Potem stajemy się coraz 
więksi, doroślejsi (niekoniecznie mądrzejsi) i coraz 
szybciej wypełniają się magazyny wspomnień, napły-
wają wciąż nowe i nowe informacje i przeżycia, siłą 
rzeczy przysypując stare pyłem zapomnienia. 

Chciałoby się żyć jak najdłużej wśród zaczarowa-
nych światów stworzonych przez fantazje utalento-
wanych pisarzy. W bezpiecznym azylu chroniącym 
przez zbójcami, wśród skał i strażników skarbów, u 
wrót Sezamu. A tu się stale słyszy: Zgaś światło, gdy 
wychodzisz z pokoju! Nigdy nie gasisz! Skaranie bo-
skie z tobą! Oszczędzaj światło, ciemności mamy wy-
starczająco dużo! Mam ciągle w uszach uwagi tych 
„nic nierozumiejących” dorosłych! 

Z chłopięcych lat utkwił mi w pamięci pierwszy 
rejs jachtem. Leżałem w koi wsłuchany w szum wody 
pod dziobem, łopot żagli, brzmiący jak śmiech krzyk 
mew, głośne komendy bosmana. Wśród tych zmikso-
wanych dźwięków było mi tak dobrze, czułem się tak 
bezpieczny i szczęśliwy, że wbiły się we mnie jak igła 
tatuażu w ramię, na zawsze.

Tak długo obracam się w jednej formie literackiej, 
eseistyce, że chyba nie potrafiłbym już napisać jakie-
goś dłuższego kawałka. Zauważyłem niedawno, że 
w moich tekstach jest dziś sporo pesymizmu, jakby 
bliżej mi było do cienia niż jasności. Ciągle stawiam 
destrukcyjne pytania i gdy to później czytam, widzę, 
że się bezsilnie szamocę. 

Przyszła mi w tej chwili pewna myśl: Czy to moż-
liwe, iż tą drogą szukam miłości? Miłości w ogóle. 

Do siebie i bliźniego, do życia, do Boga? Stawiam 
bez widocznych rezultatów nieporadne kroki i ciągle 
żywię nadzieję, że jeszcze trochę i coś się zmieni. 
Odnoszę silne wrażenie, przeczucie, że kierunek, ja-
ki wybrała nasza cywilizacja spowodował, iż tandem 
dusza/intelekt, myli krok i porusza się w osobnych, 
niedopasowanych do siebie rytmach. Dusza pragnie 
prosto, intelekt komplikuje wszystko co napotka. W 
rezultacie wykonujemy mało sensowne gesty, milk-
niemy, kiedy powinniśmy mówić, śmiejemy się w 
nieodpowiednich miejscach, upieramy przy szalo-
nych dydaktykach, ulegamy łatwo destrukcji i z wiel-
kim trudem uwalniamy się, by zaraz wpaść w koleiny 
innej dezorientacji. 

Przeczytałem w DN, że kwoka wraz z wiekiem 
znosi większe i większe jaja, w sumie około stu rocz-
nie. Natomiast rodzicielka ludzkiego plemienia prze-
ciwnie – w chwili urodzenia dysponuje magazynem 
czterystu tysięcy jaj, ale gdy dochodzi do dojrzałości 
płciowej, ich ilość zmniejsza się do ośmiu tysięcy. 
Nie rozumiem natury – do czego kobiecie może być 
potrzebne osiem tysięcy jajeczek, o czterystu tysią-
cach już nie wspominając?

Nie lubię (bo nie umiem) pisać o seksie, miłości, 
gwałcie. Co umiem, jeśli nie potrafię o tak istotnych 
sprawach? Nigdy nie uczestniczyłem bezpośrednio w 
sytuacji, czy relacji związanej z gwałtem, ale przeży-
łem chwile, kiedy dochodziło do zachwiania balansu 
i destrukcji.

Istnieje mentalna granica pomiędzy tym, co wolno, 
czego nie wolno, oraz czego nie powinno się robić. 
Mam na ten temat swoją teorię. Otóż, jeżeli tylko raz 
pozwolisz sobie na to drugie, potem bardzo trudno 
wyhamować, w ogóle uwolnić się. Początkowo czło-
wiek nie widzi niebezpieczeństwa, gdy je zauważy. 
Kiedy zorientuje się, że nastąpiło przechylenie, często 
za późno na zmiany. Włoskie stare ludowe przysło-
wie mówi, że świat jest tak okrutny i niebezpieczny, 
iż człowiek musi mieć drugiego ojca, dlatego wymy-
ślono instytucję ojca chrzestnego.  

Pofilozofuję chwilę. Po rzeźbiarzu zostają rzeź-
by, po muzyku kompozycje, po malarzu obrazy, po 
primabalerinie baletki. Po pisarzu dzisiejszej doby 
zostaje tyle, co nic. Kiedyś gęsie pióra i teki pełne rę-
kopisów – dziś wszystko, co pisarz wymyśli znika w 
tajemniczych czeluściach komputera. Kiedyś długie 
regały bibliotek, domowe półki z książkami, metry 
dzieł, słowników, encyklopedii, dziś cała wiedza w 
wice-bogu Googlu, a jedyny ślad po pisarzu to kostka 
backupu, z którą ani rusz bez prądu! Deprymujące. 

Napisałem w ciągu trzydziestu czterech lat dwa-
dzieścia osiem książek. Jakby nie oceniać odwaliłem 
kawał roboty, ale gdy ktoś mówi: „Autor wielu ksią-
żek”, czuję zakłopotanie, bo niewiele z tego wynika.

Gdyby było możliwe puszczenie filmu życia i pracy 
do tyłu (nie ma w tym, co teraz powiem, grama ko-
kieterii!), nie sprzeciwiłbym się następującemu pro-
cesowi: Myśli wracają na ekran komputera, potem do 
drukarni i na papier, papier do fabryki celulozy, do 
tartaku, do lasu, i staje się drzewem. Mógłbym być 
tym drzewem.

Życie, tak mi się wydaje, to konieczność przece-
dzenia przez sito myśli niezliczonej ilości prawd, 
półprawd, żadnych prawd. Ksiądz profesor Tischner 
mawiał, że na świecie są trzy prawdy: prawda, cała 
prawda, i gówno prawda. Pomimo wielu pozytyw-
nych perspektyw i optymistycznych uogólnień, ta pla-
neta podróżuje (jak wszystkie inne ciała niebieskie) w 

atramentowej ciemności kosmosu, a z nią my, ludz-
kość. Zabrzmiało defetystyczne i w ogóle drętwo, ale 
zachowam, bo mi akurat przyszły do głowy inne, w 
jakimś sensie obronne słowa: Autorytety wyrastają z 
masy wielu laików.

Nieomal w każdym środowisku można napotkać 
ludzi mających tendencję do oponowania nawet wte-
dy, gdy temat nie daje ku temu powodów. Z jakichś, 
sobie tylko znanych powodów, tacy faceci i facetki 
na wszystko co usłyszą, mówią: Nie zgadzam się! 
Protestuję! Żądam! Nie, nie tak! To nie do pomy-
ślenia! Oni wiedzą wszystko o wszystkim. Lub inny 
przykład: Człowiek powój, oportunista oplatający cię 
lianami potakiwań. Człowiek-plastelina, człowiek 
-woda potrafiący przybrać każdą postać, bowiem nie 
ma poglądów i przystosowuje się do wszystkiego, co 
usłyszy. Mówią o nich najczęściej – porządny gość/
gościówa, zgodliwy i niekonfliktowy. To po stokroć 
nieprawda! Perfidny, cwany stwór, śliski jak wąż, 
z silnym ciągiem do wygody i potężną porcją przy-
czajonej arogancji. Jeżeli musiałbym wybierać, wolę 
upartego woła, co się na nic nie zgadza, tego to przy-
najmniej wiem, gdzie mam! W niedalekiej okolicy 
plasują się: optymista – człowiek akceptujący, że lu-
dzie dobrzy i duchowi są niezdolni czynić krzywdę, 
(co jest wierutnym kłamstwem); pesymista – który 
wierzy, że stan ludzkiej inteligencji jest tak kiepski, 
iż niezależnie od wysiłków wszystko skończy się ka-
tastrofą (bliskie prawdy); w końcu nieliczne na szczę-
ście grupki ludzi ubezwłasnowolnionych przez guru, 
przewodnika religijnej sekty; i na koniec głupcy, ale o 
nich nie ma co myśleć ani pisać – są wszędzie.

Idealizm, pospołu z realizmem, tną na przemian 
przez wszystkie klasy społeczne, partie polityczne, 
kościoły, związki, sekty, stowarzyszenia, siły zbrojne, 
budżety. Jednocześnie, i jakby na przekór niestanne-
mu szamotaniu się pomiędzy pewnością a jej brakiem, 
idzie dążenie ku dobru (dobro+, rozumiemy się), co 
wydaje się czymś oczywistym i niezbędnym, ale trze-
ba się uważnie przyglądać.  

Już kończę, tylko jeszcze pytanie natury trochę 
odjazdowej, acz w dzisiejszych czasach stawiane co-
raz częściej: Czy człowiekowi wystarczy fantazji na 
przekroczenia materii, wymiaru, czasu, przestrzeni? 
Powiedziałbym, że raczej tak, że wystarczy, ale pod 
jednym warunkiem – kiedy pozbędzie się intelektu! 
Intelekt, jako produkt maszyny biologicznej zwanej 
mózgiem, jest główną przeszkodą na drodze przekro-
czenia materii, innymi słowy mówiąc, na drodze ku 
wielkości. 

W sfery istnienia pozamaterialnego, w świat ducha, 
może człowieka wprowadzić tylko wyobraźnia i fan-
tazja, a ponieważ ma on to i to, oznacza, że czeka go 
wspaniała i cudowna przyszłość. Przyjacielu! Porzuć 
hamulce intelektualne, stań się drzewem, listkiem, a 
wzlecisz! 

Kochajmy marzyciela, to ciężkie przestępstwo 
sprowadzać marzyciela na ziemię! Marzyciel może 
nikogo nie zbawi, może szczęścia nie zapewni, mo-
że kariery nie ułatwi, ale przekleństwu ulży, odsunie 
dzień ukrzyżowania i przybliży królestwo niebieskie, 
czym by nie było.   

Andrzej Szmilichowski

Post scriptum:
Rany boskie, sztokholmska „NOWA GAZETA 
POLSKA” ma dwadzieścia lat! Prawie jak Polska 
międzywojenna! Gratulacje drogi Tadeuszu!

Firma sprzątająca 
zatrudni 
nowych 

pracowników
Huddinge/Stockholm
T: 070-733 55 13

Już przyjmujemy 
zamówienia 

na ogłoszenia świąteczne.
Zadzwoń:

073 98 53 615
Przyślij maila:

polonica@polonica.se
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BIELSKO – CIESZYN
Fragment większej całości 11.

W roku 1949 mój Ojciec, 
Aleksander Gąssowski, 
dostał łączną dyrekcję teatrów 
w Bielsku i polskim Cieszynie. 
W obu Cieszynach były 
piękne gmachy teatralne.

Był także Cieszyn Czeski. Dawne Księstwo Cie-
szyńskie, znane z Konfederacji Barskiej – bo tam 
była główna kwatera rebeliantów – podzielony był 
nierówno. Po II Wojnie i przywróceniu granicy na 
Olzie, na Zaolziu pozostała większa część tego miasta 
noszącego wówczas, i obecnie, nazwę Česky Téšin. 
Ten gmach teatru w polskim Ceszynie stał się po woj-
nie bezużyteczny. Nie było sensu prowadzenia stałe-
go teatru dla tej resztki Cieszyna, która została przy 
Polsce. Więc z oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów 
Bielska – raz czy dwa w tygodniu – dojeżdżał zespół. 
Dyrekcja, administracja oraz aktorzy mieszkali w 
Bielsku lub w Białej. 

Dzisiaj jednym tchem mówi się „Bielsko-Biała”. 
Za moich czasów tak nie było. Rzeka Białka oddziela-
jąca od siebie te dwa różne miasta, była granicą woje-
wództw: krakowskiego i katowickiego. Dawniej rze-
ka oddzielała zabór pruski od austriackiego. Bielsko 
leżało w pruskim, zaś Biała w austriackim. Widać to 
było po zabudowie. Pruskie Bielsko było dziewięt-
nastowiecznym nowoczesnym miastem, galicyjska 
Biała zaniedbaną mieściną. Miasta te łączyło parę 
mostów. W czasie II wojny Bielsko wcielono do III 
Rzeszy, a Białą do Generalnej Guberni. Mieszkańcy 
Bielska podlegali poborowi do Wehrmachtu, a miesz-
kańcy Białej nie.

Myśmy mieszkali w Białej. Oba miasta miały pre-
zydentów, którzy się nie lubili i to odbijało się na pra-
cownikach administracji obu miast. I miało to odbicie 
na pracownikach bielskiego teatru mieszkających w 
Białej. Pieczątka w dowodzie informująca, że właści-
ciel dowodu pracujący w Bielsku mieszka w Białej, 
robiła mu pod górkę w obu wypadkach. 

Ale pomijając te małe niedogodności. Układ Biel-
sko – Cieszyn miał dużo dobrych stron. Bielsko przed 
wojną słynęło – i słusznie – z produkcji wysokiej 
klasy materiałów tekstylnych zwanych „bielskimi”. 
Bardzo bogaci właściciele tkalni bielskich przecho-
wali się przez wojnę, mimo nie aryjskiego pochodze-
nia. Po wojnie fabryki im skonfiskowano. Fabryki te, 
już nie produkowały słynnych materiałów bielskich. 
Natomiast byli właściciele, ci co przeżyli czas zagła-
dy, założyli małe warsztaty produkujące materiały tej 
samej klasy, co przed wojną. W czasie, gdy mój oj-
ciec prowadził w/w teatry to oni byli w pewnym sen-
sie głównymi mecenasami sztuki – w tym teatru. Po 
premierach finansowali imprezy kulinarne w słynnym 
Lasku Cygańskim. To byli wówczas bardzo bogaci 
ludzie. Człowiekiem zamożnym był także mieszka-
jący w Cieszynie pan Stefan Belon, wielki znawca 
win, absolwent słynnej wiedeńskiej szkoły kiperów. 
Człowiek towarzyski i gawędziarz. Pan Belon był 
spolszczonym Węgrem. Przed wojną i po wojnie 

zajmował się importem win i koniaków do Polski. 
Prowadził kupaż i rozlewnię. Po wojnie miał mono-
pol na wina z Jugosławii. Po „zdradzie” Tity, Polska 
Ludowa zerwała wszelkie kontakty z Jugosławią i 
pan Stefan Belon chwilowo został na lodzie. Założył 
później wytwórnie niewysokiej klasy win polskich i 
jednocześnie został dyrektorem śląskiego oddziału 
Centralnych Piwnic Win Importowanych. Miał wiel-
kie zapasy wszelkiego dobra z czasów dobrobytu. W 
tym i  szlachetnych alkoholi. Obiecywał w gronie 
przyjaciół, że „jak już to wszystko się przewali” to on 
wyda przyjęcie, na którym każdy dostanie taki alko-
hol, jaki będzie chciał, takie wino, z takiego rocznika, 
jaki zapragnie. 

Nie doszło do tego. Nie tylko dlatego, że pan Belon 
nie dożył upadku komunizmu. Zawiść ludzka spo-
wodowała nieszczęście. Zwolniony przez dyrektora 
Belona pracownik, który więcej wypijał niż rozlewał 
win do butelek – (importowane wina przychodziły do 
Polski w solidnych beczkach, kadziach) – z zemsty 
doniósł „gdzie trzeba”, że pan Stefan Belon zamuro-
wał w swojej piwnicy dużą ilość szlachetnych trun-
ków. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Urzędu 
Bezpieczeństwa kazali rozkuć podłogę piwnicy i 
oczom ich ukazała się druga piwnica, gdzie na pół-
kach leżały butelki win starych roczników i stały bu-
telki koniaków, ginu i innego dobra. Kolekcję pana 
Belona skonfiskowano. A jego samego aresztowano 
pod zarzutem „okradzenia państwa polskiego z dóbr 
luksusowych”. 

Korzystając, że swojej znajomości z koleżanką z 
PIST-u (Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej) 
Niną Andrycz, mój Ojciec załatwił sobie audiencję u 
męża pani Niny tj. premiera Józefa Cyrankiewicza. 
Cyrankiewicz znał się na dobrych trunkach i zrozu-
miał argument, że tak, jak jeden zbiera znaczki czy 
monety, tak drugi (w tym wypadku Stefan Belon), 
kolekcjonował dobre alkohole. O tym co obiecywał 
pan Belon „po tym, jak to wszystko się przewali” – 
naturalnie mój Ojciec nie wspomniał. Sprawa skoń-
czyła się stosunkowo dobrze. Pana Belona zwolniono, 
śledztwo umorzono, ale „kolekcji” nie oddano. Na po-
lecenie premiera przekazano ją Radzie Ministrów na 
cele reprezentacyjne. Pan Belon, jako niezastąpiony 
fachowiec, wrócił na swoje dyrektorskie stanowisko. 
Zasłynął później z wykorzystywania beczek po winie 
do produkcji dziwnego napoju przypominającego wi-
niak. Do tych beczek nalewano spirytus i po paru mie-
siącach otrzymywano rdzawą ciecz o zapachu wina. 
Rozrabiano z wodą i sprzedawano, jako „Starowin”. 

Już po latach, po październiku 1956, w czasie, gdy 
Chruszczow pogodził się z Tito, Stefan Belon znowu 
importował wina z Jugosławii. I przyznał się przyja-
ciołom, że utracił tylko część „kolekcji”, bo szczęśli-
wie funkcjonariusze znaleźli tylko jedno pomieszcze-
nie z trzech. 

Po latach, gdy mój Ojciec nie miał już dawno nic 
wspólnego z Bielskiem i Cieszynem, to pan Belon 
zawsze pamiętał o jego jubileuszach i przyjeżdżał z 
koszami – nie tyle kwiatów co butelek z najlepszymi 
trunkami. Wiąże się z tym (prawdziwa) anegdota. W 
Grudziądzu, gdzie mój Ojciec dyrektorował w latach 
sześćdziesiątych ub. wieku, pracował portier, który 
znany był z tego, że buszował po garderobach i wypi-
jał znajdujący się tam denaturat służący do zmywania 
kleju, którym aktorom przyklejano wąsy i brody. Otóż 
ten portier zwinął kiedyś z kosza butelkę dobrego al-
koholu, wypił i dostał ataku – trzeba go było odwieźć 
do szpitala. Jego organizm przyzwyczajony do dena-
turatu nie trawił już normalnego alkoholu... 

Sprawa prywaciarzy, którzy, jak się okazało nie-
legalnie, zaopatrywali się w przędzę, skończyła się 
gorzej. Ślad tej afery umieścił Stanisław Bareja w 
komediowym filmie „Małżeństwo z rozsądku”. W 
rzeczywistości skończyło się to tragedią. Zapadły 
wysokie wyroki (12 lat więzienia dla pani Marii S. i 
jej sparaliżowanego brata). Wspomniany Lasek Cy-
gański – to na miarę Bielska – Lasek Buloński. Były 
tam restauracje, dawniej z Varieté, wówczas już tylko 
z grajkiem i rozstrojonym pianinem. Ale zawsze. Do 
Lasku Cygańskiego dojeżdżało się tramwajem. 

Tyle o życiu towarzyskim. A w teatrze działo się 
dobrze. Ojciec miał dobrą pozycję mimo, że był je-
dynym wówczas bezpartyjnym dyrektorem teatru. 
List pochwalny od prezydenta Bieruta, o czym pisa-
łem już kiedyś, sprawiał cuda. I dawał mojemu Ojcu 
dużą swobodę w kierowaniu placówką. Dodatkowo 
współpraca przygraniczna z Czechosłowacją (o czym 

potem) też była dobrze widziana. I tak Ojciec zatrud-
niał różnych podpadniętych ludzi. A więc skazanego 
„za kontakty z bandami” wybitnego reżysera i aktora 
Kazimierza Fabisiaka, gdy ten wyszedł z więzienia. 
Przedwojenne gwiazdy „filmu sanacyjnego” – mał-
żeństwo: Marię Bogdę i Adama Brodzisza, wielką 
aktorkę Marię Malicką, a nawet na etacie Teatru 
Polskiego w Bielsku był przez jeden sezon sam mistrz 
Ludwik Solski. Jeszcze lepiej było z kierownika-
mi literackim, a więc literat i „sanacyjny” dzienni-
karz Witold Zechenter, który – nawiasem mówiąc 
– poświecił w swoich wspomnieniach dużo miejsca 
współpracy z moim Ojcem. Jerzy Zagórski – poeta 
też wówczas bardzo źle widziany, oraz Konstanty 
Puzyna, wybitny później teatrolog. 

Z Puzyną to była transakcja wiązana. Otóż władze 
PRL uznały w pewnym momencie, że ludzi nie nale-
ży zbytnio kształcić. Na kierunkach humanistycznych 
ograniczono ilość absolwentów, którym wolno było 
pisać pracę magisterską. Historycy i poloniści, po stu-
diach podstawowych, mieli iść do pracy w szkołach. 
Na magisterkę i później studia doktoranckie zezwala-
no tylko mającym „właściwe pochodzenie społeczne” 
chodziło o stworzenie nowej, właściwej inteligencji. 
Inna rzecz, że ta „nowa inteligencja” władzom się nie 
sprawdziła – tak w 1956, jak i 1968 oraz 1980-tym 
roku. 

Mojemu starszemu bratu odmówiono na UJ ma-
gisterki. Ojciec pojechał do Krakowa do profesora 
Kazimierza Wyki by to załatwić. Wyka poszedł nam 
na rękę, ale poprosił Ojca o zatrudnienie bardzo zdol-
nego jego ucznia specjalizującego się w teatrologii – 
Konstantego Puzynę. Puzyny nikt nie śmiał zatrudnić, 
nie tylko dlatego, że pochodził z rodziny książęcej, ale 
przede wszystkim dlatego, że jego stryj był znanym 
biskupem publicystą, który w prawie każdej publika-
cji i homilii przestrzegał (przed wojną) przed widmem 
komunizmu. Książe Konstanty Puzyna to był świet-
ny nabytek. Doskonale ustawiał Ojcu repertuar w 
Bielsku, a potem w Poznaniu.

Jak wspomniałem, po obu stronach Olzy były te-
atry. Ten w Czeskim Cieszynie naturalnie był te-
atrem czeskim, ale tam na Zaolziu żyło bardzo du-
żo Polaków i dlatego dyrektor Téšínskíého Divadla 
(teatru) Josef Zajic przyjechał do Bielska i poprosił 
mojego Ojca o pomoc w zorganizowaniu Polskiej 
Sceny w jego teatrze, a przy okazji ustalono wymianę 
teatralną. Polska Scena w Czeskim Cieszynie powsta-
ła. Dyrektorem jej został znany na Zaolziu działacz 
kulturalny Władysław Niedoba. Polski teatr miał na 
Zaolziu prawdziwą polską publiczność, a czeski natu-
ralnie swojej publiczności w Polsce nie miał i trzeba 
było przed każdym aktem streszczać fabułę. Ale nie 
o to chodziło. Demoludy były państwami zamknię-
tymi i każdy wyjazd za granicę był atrakcją. Myśmy 
obsługiwali nie tylko Czeski Cieszyn, ale i Karwinę 
oraz Morawską Ostrawę. Czechosłowacja była w 
tym czasie znacznie lepiej zaopatrzona w dobra po-
wszechnego użytku niż PRL. Ojciec miał stałą prze-
pustkę do Czech, a jednorazowe wyrabiał dla rodziny. 
Odwiedzaliśmy się wzajemnie z państwem Zajicami. 
Poznałem wtedy mojego rówieśnika Janka, tego któ-
ry jako drugi po Janie Palachu spalił się w Ostrawie 
na znak protestu po wkroczeniu Rosjan i Polaków do 
ČSR w sierpniu 1968 roku. Przyjaźń z dyrektorem 
Zajicem trwała długie lata. Nawet wtedy, gdy Zajica 
przeniesiono na dyrekcję w Sumperku, a mojego Ojca 
do Grudziądza. To teatr z Sumperka przyjeżdżał z 
występami do Grudziądza. Dla Czechów atrakcją był 
leżący w niedużej odległości Bałtyk, gdzie dojeżdżali 
swoim autokarem na plażę. 

LUDOMIR 
GARCZYŃSKI GĄSSOWSKI 
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Piotr Pietucha, pisarz, psychoterapeuta, miesz-
kający pod Warszawą, ale wiele lat temu w 

Sztokholmie, tak pisze na Facebooku: Latem na waka-
cjach w małym, szwedzkim miasteczku. Zza żywopłotu 
w ogrodzie, długo, niemal upojnie, przyglądałem się 
robotnikom naprawiającym drogę. Mieli czyste kom-
binezony i włosy. Dochodził mnie zapach proszku do 
prania z ich flanelowych koszul.

Pracowali w uważnym, spokojnym tempie. Współ-
pracowali, cichymi glłsami uzgadniając dalszy prze-
bieg działań. W mowie ich ciał była skupiona, prosto-
linijna rzetelność. Nie klęli, nie pluli, nie palili. Nie 
kłapali paszczami. Obserwowałem ich z hipnotycznym 
rozczuleniem. Czułem dziwne dreszcze rozchodzące 
się po ciele do czubka głowy. Jakbym był na jakiejś 
kuracji, w sanatorium. Po robocie zniknęli cicho jak 
dobre duchy. Na drodze i wokół czyściutko, jakby ni-
kogo tam nie było. 

Po powrocie, u mnie rozkopy, zakładają kanali-
zację. Za płotem, na drodze histeryczne konwulsje 
miotających się w nieustannym wrzasku roboli: kur-
wy wzajemnych ostrzeżeń i upomnień, chuje sprze-
ciwu i olewactwa. Smród papierosów i niemytych 
ciał. Hałas rozklekotanej, ciągle psującej się kopa-
ry. Pozostawiany po sobie gnój: góry petów, śmieci, 
puszek. Rozkopany rozpierdol niemal nieprzejezdnej 
drogi. Wściekła żona, a ja czuję w sobie bezradne, 
frustrujące rozedrganie. Wibracja czyjejś obecności. 
Mental, poziom umysłowy, stan ducha i nerwów, two-
rzą społeczny klimat, który nam wszystkim się udziela. 
Narasta, potęguje... Czy jesteśmy skazaną na siebie 
wspólnotą raniących i ranionych? Stadem wkur-
wionych, nieustannie zatruwających się wzajemnie 
nieszczęśników?

Reakcji na ten wpis sporo, pierwszy komentarz 
krótki i złośliwy: „Imigranci?”. Ktoś inny: Wzruszam 
się, jak widzę grupkę młodzieży, która porozumiewa 
się ze sobą bez wulgaryzmów. Od 1945 przyzwolenie 
na chamstwo zrobiło swoje. Teraz cham jest podpo-
rą rządzących. Walczę z tym, nie boję się, zawracam 
uwagę, nie pozwalam. P.S. Słowo ,,zajebisty” już 
przestało być wypikowywane w tv, zajęło ,,godne” 
miejsce. P.S.2 Remont szkoły z równoległymi zajęcia-
mi. Robotnicy nie rozmawiają, a wrzeszczą, rzucają 
qrwami, słuchają głośno nastawionego radia, norma? 
P.S.3 Remont balkonu, robotnicy z Ukrainy. Cicho, 
rzetelnie, z zachowaniem czystości, szybko, norma?

Ojkofobia – tak pewnie skomentowałby, te wszyst-
kie wpisy wyżej, pewien mędrzec znad Wisły...

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracy na jednym z 
portali polskich w Szwecji:

Po Sztokholmie krąży plotka, że – jak o niej mó-
wią i piszą – polska miliarderka Wonna I de 

Jong (panieńskie Iwona Koziatek) pozazdrościła pre-
zydentowi Trumpowi okazałych budynków i buduje 
w Sztokholmie... „Wonna Tower”. Ale to nieco jak 
w tym dowcipie o rowerach na Placu Czerwonym... 
Więc zweryfikujemy: Nie buduje, ale kupuje, a raczej 
już kupiła – jak na warunki sztokholmskie to rzeczy-
wiście „Tower” – budynek ma 16 pięter. Tyle tylko, 
że „Tower” to nie okazały architektonicznie budynek, 
ale w sumie stara rudera, którą nawet zamierzano wy-
burzyć, bo nie można było znaleźć kupca. Polka – któ-
ra uważana jest za jedną z największych właścicieli 
nieruchomości w Szwecji (zarządza 1400 mieszkania-
mi i 1000 lokali komercyjnych) – kupiła na począt-
ku 2018 roku stary wieżowiec na Kungsholmen (S:t 

Göransgatan 126 – naprzeciwko szpitala S:t Göran) 
za 262 miliony koron. Budynek należał do władz 
wojewódzkich Sztokholmu – mieściły się tutaj m.in 
biura i przychodnia. Ze względu na stan techniczny, 
budynek stał przez długi czas pusty. Landstiget chciał 
go sprzedać już dawno temu, ale nie było chętnych. 
Planowano więc wyburzenie go. Budynek uratowa-
ła Wonna de Jong, wymaga on jednak olbrzymich 
nakładów finansowych, by można było go używać. 
Sprzedaż Polce wywołała falę krytyki, gdyż de Yong 
ma fatalną opinię jako zarządca nieruchomości – 
wielokrotnie składano na nią zażalenia, że nie dba 
o wynajmowane przez nią mieszkania i budynki, w 
dodatku podejrzewana jest, że sprzedaje kontrakty 
na czarno (pisał o tym m.in. Wilhelm Jaresand w lo-
kalnej gazecie „Mitt i”). W artykule czytamy także: 
„Wonna I de Jong urodził się w 1960 roku w wówczas 
komunistycznej Polsce. Gdy miała siedem lat zarobiła 
na swój pierwszy złoty pierścionek, sprzedając wa-
rzywa. „Nadal go mam, trzymam w skrytce bankowej. 
Kocham złoto” – mówi Wonna I de Jong w wywiadzie 
dla DI Weekend”. W tym samym wywiadzie Jong po-
wiedziała, że poznała swojego pierwszego męża na 
promie do Szwecji, pobrali się i przeprowadzili razem 
do Rinkeby, i że przez kilka lat szpiegowała dla „mi-
łego polskiego ambasadora”. Słodkie... W archiwach 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 
zachowała się „Teczka rozpracowania operacyjnego 
kryptonim „Dator” Leifa Åke Östlinga (ur. 1927) i 
Iwony Koziatek-Voulisman (ur. 1960). Są to materia-
ły operacyjne z lat 1982-1989. Kto wie, może groma-
dzone przez „miłego polskiego ambasadora”...?

Szczyt hipokryzji: – To będzie kolejny etap ka-
riery politycznej czy jakiejś drogi politycznej, 

którą realizuję od dłuższego czasu – tak o starcie w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego mówiła w 
Radiu ZET wicepremier Beata Szydło. Na Facebooku 
ktoś skomentował: Czyli jak Szydło wyjedzie do Par-
lamentu Europejskiego to będzie to kolejny etap ka-
riery politycznej czy jakiejś drogi politycznej, ale jak 
Donald Tusk został prezydentem, to on uciekł...

Związany z Kongresem Polaków w Szwecji, 
pan Adam Wesołowski, prezes Klubu Ga-

zety Polskiej w Sztokholmie, na swoim profilu Face-
bookowym kolportuje taki oto tekst...

... ale spróbujcie nazwać go antysemitą albo rasistą, 
to z pewnością się obrazi...

Obrazek ze Sztokholmu, 13 października. Wpis 
na FB: Byliśmy na filmie KLER w Sztokholmie. 

Sala zapełniona Polakami, niektórzy przyszli pijani, 
inni dopijali się w trakcie  zostawiając puste butel-
ki po seansie w dowód narodowej polskiej kultury. 
Miałam wrażenie, że jestem na doskonałej kome-
dii sądząc po wybuchach niepohamowanego śmie-
chu, zwłaszcza podobały się Polakom nasze polskie, 
swojskie wulgaryzmy. Koszmar!!!! Mam nadzieję, że 
Kaczyński załatwi im powrót do Kraju i nie trzeba się 
będzie wstydzić, że ma się cokolwiek wspólnego z tym 
dziwnymi ludźmi. Ale dla równowagi też i inna rela-
cja, innego Czytelnika ze Sztokholmu: Byłem wczoraj 
na „Klerze” i jestem pod wrażeniem. Kino, w odle-
głej od centrum Sztokholmu dzielnicy, pełne Polaków 
w średnim i młodszym wieku. Obserwowałem twarze 
wychodących z kina i słuchałem komentarzy. Twarze 
spokojne i obojętne, komentarzy żadnych. W czasie 
seansu milczenie, śmiechy gdy księża rzucają mięsem.

Były redaktor „Gońca Katolickiego” ukazu-
jącego się w Göteborgu, Adam Antoni Pa-

wełczyński, powrócił z emigracji do Polski. Tak pisał 
na FB 22 września br: Przed dwoma tygodniami, po 
ponad trzydziestu latach emigracji powróciłem na 
Ojczyzny łono. Bardzo chciałem zamieszkać w ro-
dzinnym Pruszkowie, z którym moja rodzina związa-
na jest od 1876 roku. To m.in. dzięki „działalności” 
Pawełczyńskiego Kongres Polaków w Szwecji stracił 
dotację szwedzkę na działalność. Był on zwolenni-
kiem PiS, więc jest nadzieja, że dzięki działalności 
(bo z ducha to społecznik) w Pruszkowie, wykończy 
także miejscową „dobrą zmianę”.

Tak postuluje Prawo 
i Sprawiedliwość. Sprawa 
ta powraca po raz kolejnym, 
ale budzi tyle samo 
entuzjazmu, co kontrowersji.

Likwidacją Senatu postulowała swego czasu 
Platforma Obywatelska, ale nigdy nie podjęła żad-
nych kroków by to zrealizować. Dzisiaj tłumaczy się 
to tym, że żadna z partii politycznych nie jest gotowa 
na takie rozwiązanie, więc nie warto sprawy ruszać, 
bo skazana jest na porażkę. Z punktu widzenia finan-
sów państwa, utrzymanie systemu dwuizbowego to 
koszt około 180 milionów złotych – suma duża, acz w 
łącznych wydatkach na funkcjonowanie administracji 
państwowej nie porażająca. Likwidacja Senatu nie 
zmieniłaby więc znacząco wydatków. 

Pytanie pozostaje: po co nam Senat? Zwłaszcza, że 
po każdych wyborach niemal zawsze układ sił poli-
tycznych w Senacie odzwierciedla układ w Sejmie, co 
powoduje, że jego „kontrolna” rola jest nieskuteczna. 

O wprowadzeniu do Senatu przedstawiciela Polonii 
mówiło się już dawno. Wygląda jednak na to, że do-
piero teraz sprawa zostanie sfinalizowana. Czy to do-
bry pomysł? Trudno dzisiaj wyrokować. Po pierwsze 
– jeden senator reprezentujący Polonię to raczej akt 
symboliczny niż rzeczywiste odzwierciedlenie, że 
poza granicami Kraju mieszka dzisiaj około 18 mi-
lionów Polaków, a więc jedna trzecia całej populacji. 
Po drugie: jak będzie wyglądała procedura wyłaniania 
kandydatów na takiego senatora? W dzisiejszej sytu-
acji politycznej i podziałach (które przecież przenio-
sły się także na emigrację) nie będzie to zadanie łatwe. 

Już dzisiaj, w Polsce, pomysł z senatorem repre-
zentującym Polonię, komentuje się złośliwie: Która 
Polonia wybierze? Wieśniaki z Cikago, czy dresy z 
Londka? Tak komentowana jest sprawa na Facebooku.

Mimo kontrowersji wokół tej inicjatywy, również 
opozycja wypowiada się na ten temat pozytywnie: 
– Dawanie specjalnego senatora dla Polonii tak na-
prawdę oznaczałoby, że ktoś, kto na co dzień mieszka 
poza Polską, będzie podejmował decyzje. Jesteśmy 
dumni z tego, że mieszkamy w Polsce, że jesteśmy 
Polakami, i zachęcałbym, żeby przyszłe regulacje da-
wały możliwość każdemu Polakowi głosowania tutaj 
na miejscu w kraju – komentuje inicjatywę marszał-
ka Karczewskiego wiceprzewodniczący PO Borys 
Budka.

Nieco bardziej sceptyczna jest szefowa Nowo-
czesnej Katarzyna Lubnauer: Przypomnę, że Polonia 
głosuje w Warszawie i jej głos już się liczy. Na temat 
udziału Polonii w wyborach trwa ożywiona dyskusja 
i wiele osób podnosi taki argument, że osoby, które 
nie żyją w Polsce, nie płacą tu podatków w ogóle nie 
powinny uczestniczyć w wyborach. Ja uważam, że to 
jest pewien gest państwa, ponieważ część z tych osób 
będzie chciała kiedyś wrócić, więc do głosowania 
mają prawo. Natomiast oddzielny senator dla Polonii 
wydaje mi się już przesadą. (ngp)

„Miejsce dla 
reprezentanta 
Polonii 
w Senacie”
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Powstają nowe masywne budowle banku, hotelu, 
biur. Obramowują plac wokół którego wszytko jest 
ekspresją funkcjonalnej nowoczesności, poddanej 
dyktaturze kątów prostych. Po prawej stronie ukazuje 
się długi szklany Dom Kultury, po lewej dostrzegasz 
pięć wysokich płaskich “żylet” budynków biurowych 
ustawionych w rzędzie. Znaczą szlak otwartego pa-
sażu handlowego prowadzącego ku Hötorget, pobli-
skiemu, nieformalnemu, rynkowi miasta. Rozglądasz 
się na boki, ciekawy miasta o którym słyszałeś, że jest 
urodziwe i malowniczo położone. Jesteś zdziwiony 
tym, co tu spotykasz. Widzisz jedynie architektonicz-
ne instalacje Postępu, otoczonego w tym mieście reli-
gijną wręcz adoracją. Nie pozostaje Tobie nic innego, 
jak poczuć się uczestnikiem snu o doskonałym mie-
ście Le Corbusiera albo, co gorsza, Oscara Niemayera 
(autora przerażającego nieludzką „moderną” miasta  
Brasilii).

Walec nowoczesności przejeżdżał przez Sztokholm 
raz po raz. Zaczęło się to wszystko w latach 50-tych 
XX wieku, kiedy prometejski płomień dotarł do śród-
miejskiej części Sztokholmu, zwanej Nedre Norr-
malm i sprawił, że zburzono całe kwartały historycz-
nej zabudowy. Uznawano ją za zacofaną, nie speł-
niała bowiem wymaganych standardów sanitarnych. 
Pretekstem do rozrycia ziemi w tej części miasta była 
budowa pierwszych nitek metra. Kiedy uśmierca-
no ponad 150 nieruchomości w dzielnicy pełnej, jak 
mówiono wtedy „sugestywnej romantyki”, nie było 
słychać głosów sprzeciwu. Zdecydowana większość 
Sztokholmian, w miejsce zatęchłej od wilgoci pry-
mitywnej dzielnicy, pragnęła nowoczesnego miasta, 
które przypominałoby światowe metropolie. 

Ówczesna budowa nowoczesnego centrum Sztok-
holmu była największym projektem przebudowy 
miasta w szwedzkiej historii i jednym z najwięk-
szych przedsięwzięć urbanistycznych w powojen-
nej Europie (pomimo silnej konkurencji projektów 
wydobywających spod gruzów wojny zniszczone 
miasta na Kontynencie). Do dziś budzi ona podziw 
admiratorów postępu, jak i krytykę wciąż aktywnych 
jej przeciwników. Dla rządzących socjaldemokratów 
oznaczała ziszczenie ideałów Postępu. Wyrażały się 
one prostym przesłaniem: to co stare i zasiedziałe, jest 
automatycznie gorsze. Każda zmiana zaś jest dobra 
i może być zmianą tylko na lepsze. Powstaną dobre 
mieszkania, nowe miejsca pracy, drogi, zwłaszcza 
szosy, które umożliwią sprawniejszy, przyrastający 
na znaczeniu, ruch samochodowy. 

Socjaldemokraci lat 50-tych i 60-tych czuli się zba-
wieni ideą auta, jako wyznacznika standardu życia. 
Poza tym, dla mentalności człowieka stawiającego na 
postęp, oczywistym było, że nie ma co się użalać nad 
rozlanym mlekiem sentymentalnie pojmowanej war-
tości historycznej. „Religia postępu” zakładała niemal 
komunistyczną wiarę w nowego człowieka, dla któ-
rego ważna jest przyszłość, zaś przeszłość oznacza 
niepotrzebny balast. I to konkretny, wyrażony złymi 
standardami zamieszkania. Co było prawdą. Poddana 
zniszczeniu zabudowa Norrmalm nie odpowiadała 
ambicjom wygody życia na miarę nowych czasów.

Przebudowa śródmieścia, zwana Norrmalmsregle-
ring, kiełkowała w planach miejskich już od przed-
wojnia, realny kształt przybrała zaś w latach 50-tych, 
by przeorać Norrmalm w latach 60-tych. Była dziełem 
wpływowej, jak nigdzie indziej, socjaldemokratycz-
nej nomenklatury. Twarzą radykalnej przebudowy 
Sztokholmu był Hjalmar Mehr, prowadzący zarząd 
miasta w latach 1958-1966 i w latach 1970-1971. 

Za jego rządów, pod kły koparek, dostały się wca-
le nie tak stare pałace, budowle publiczne, budynki 
w tzw. „dzielnicy prasowej”, kościoły, teatr. Były 
to obiekty będące świadectwem wzrostu znaczenia 
miasta na początku XX wieku. Zniszczono również 
szeregów budynków mieszkalnych. W miejscach zna-
czonych kraterami budowlanymi przygotowywano 
nowoczesne, wysokie i funkcjonalne domy. 

W pierwszej fazie przebudowy, w zawrotnym tem-
pie powstawały nie tylko nowe obiekty, również ich 
projekty opracowywano na prędce. Politycy miejscy, 
w związku z harmonogramem budowy linii metra 
uznali, że na rozpisanie konkursu architektonicznego 
po prostu nie ma czasu. W drugiej fazie przebudo-
wy, Miasto Sztokholm wraz z Bankiem Centralnym 
(Riksbanken) ogłosiło jednak w 1965 roku konkurs 
na koncepcję zabudowy części rozpostartej na po-
łudnie od Sergels Torg. Zwycięzcą okazał się EGT, 
zespół znanych architektów: Ralph Erskine, Leonie 
Geisendorf, Anders Tengbom. Ich projekt wniósł w 
układ nowego kwartału (od Sergel Torg do Gustav 
Adolf Torg) te elementy, które i dziś decydują o jego 
charakterze. Kolejno powstawały ogromne budynki 
banków i domów towarowych, formujące centralne 
i dziś ulice Sveavägen i Hamnsgatan. Szerokie ulice 
i trasy przelotowe usprawniły rosnący na znaczeniu 
ruch samochodowy.

Całość „Norrmalmsregelring”, czyli przebudowy 
śródmieścia w okresie lat 1950-1970,  przyczyniła się 
do utworzenia nowego centrum, pełnego funkcjona-
listycznych pomysłów, będących ikonami ideologii 
ufundowanego na oświeceniowym optymiźmie.

Przybyłeś do Sztokholmu i po krótkim spacerze z 
dworca centralnego widzisz efekty owej transforma-
cji. Znajdujesz się przy wspomnianym placu z igli-
cą i fontanną, po chwili jesteś przy Hötorget. To, co 
widzisz, to efekty wielkiej modernizacji śródmieścia 
z lat sześćdziesiątych. I co? Dziś centrum miasta nie 
robi na nikim wrażenia. Sam po chwili stwierdzisz, że 
jest szarą, anonimową częścią miasta, jeśli porównać 
z innymi pełnymi charakteru dzielnicami. Krążąc wo-
kół Sergels Torg zobaczysz też nowe budowy, które 
dodadzą wkrótce gmaszysk, wypełniając centrum za-
budową biurową, handlową, hotelową. Modernizm w 
tym mieście ma się nadal dobrze.

Wbrew pozorom, proces przebudowy śródmieścia 
nie był wyłącznie pasmem politycznych sukcesów 
rządzącej elity. Z początkiem lat 70-tych skończyły 
się pieniądze na dalszą rewitalizację miasta. Narastał 
też sprzeciw społeczny, który swą symboliczną kul-
minację osiągnął w maju 1971 roku. Protestujący 
członkowie ruchu obywatelskiego Alternativ Stad, 
obejmując splecionymi rękami 13 starych grubych 
wiązów na jednym z centralnych miejskich placów 
zwanym Kungsträdsgården, nie dopuścili do ich wy-
cięcia, co było warunkiem ustawienia w tym miejscu 
nowej stacji metra. Wiązy stoją do dziś, a stację me-
tra zbudowano nieopodal. Prometejski płomień prze-
mian znacznie jednak przygasł. W „Mieście postępu” 
zagościły znów stare problemy socjalne. Biznes nie 
wydawał się skłonny wniknąć w nowe lokalizacje 

modernistycznego centrum. Wiele lat minęło za-
nim ono odżyło i zaczęło tętnić dzisiejszym życiem 
metropolii.

Sprawcy radykalnej przebudowy centrum miasta 
okresu lat 60-tych stali się zakładnikami modnej i 
buńczucznej zarazem idei miasta dla aut, gdzie wszę-
dzie się dojedzie i będzie pięknie. Beton nowych cza-
sów, odciśnięty na dobre i złe w tkance miasta, miał 
przekonywać, że miasto to przede wszystkim funkcje, 
funkcje i jeszcze raz funkcje, a zwłaszcza ich klarow-
ne rozdzielenie w przestrzeni. Na tym, między innymi, 
polegał atak nowoczesności na ułomności tradycyjnej 
zwartej wielofunkcyjnej zabudowy. Nastała wizja 
Miasta Promiennego, które zwalczyć miało toksyczne 
kłębowiska industrialnego molocha pełnego chorób i 
występku. A skoro funkcje miasta: handlowa, produk-
cyjna i mieszkaniowa, wraz z nową zabudową, miały 
zostać rozdzielone by polepszyć standardy życia w 
mieście, ważną okazała się szybkość w przemiesz-
czaniu się między strefami na nowo sfukcjonalizowa-
nymi. Miasto musiało użyczyć terenu nowym trasom 
dla ruchu kołowego. Efekt? Wygodnymi traktami 
między strefami o różnych funkcjach suną dziś nie-
kończące się kolumny aut, by zawieźć pracowników/
mieszkanców do coraz bardziej oddalonych domostw 
(i z powrotem do pracy). Oczywiście odbywa się to 
przy coraz dłuższych korkach, co wywołuje potrzebę 
budowy kolejnych drogich tras przelotowych. I nic w 
tym dziwnego. Sztokholm podlega presji architektów 
i urbanistów “nowego porządku”, znanej innym wiel-
kim miastom Europy. Widać to zwłaszcza na dalekich 
przedmieściach i w satelickich osiedlach, gdzie pre-
cyzyjnie separowano poszczególne funkcje miejskie, 
co kojarzy się z amerykańską realizacją “miast roz-
proszonych”. Trzeba jednak przyznać, że Sztokholm 
kojarzy się też, i słusznie, z próbami przeciwnymi tej 
tendencji. Vällingby i Farsta to przykłady osad plano-
wanych zgodnie z koncepcją ABC (Arbete, Bostad, 
Centrum). Intencją było skupienie, a nie rozdzielenie 
funkcji miejskich, co nowe osiedla miało uczynić po-
dobnymi tradycyjnym miasteczkom i oszczędzić go-
dzin spędzanych na dojazdach.

***
Walec nowoczesności raz po raz rusza w drogę. 

Niezwykła hossa dla miasta sprawia, że w obrębie 
dużego Sztokholmu znów buduje się nowe „miastecz-
ka”. Potrzebne są zatem i nowe połączenia komuni-
kacyjne. Miasto “rozlewa się” na coraz odleglejsze 
obszary, gdzie teren jest pełen wodnych przesmyków, 
skał i innych przeszkód naturalnych i, co za tym idzie, 
wymaga ekstremalnie drogich inwestycji. Buduje 
się, że aż trzeszczy. Powstają odległe od centrum 
osiedla, jednocześnie wypełnia się tkankę śródmiej-
ską, stawiając nowe domy w ścisku nieznanym w 
przeszłości. Wystarczy przytoczyć przykłady Norra 
Djurgårdsstaden, Hagastaden, czy nowych kwartałów 
Kungsholmen i w Årsta, by zdać sobie sprawę ze skali 
podjętego dziś dzieła dalszej rozbudowy Sztokholmu.

Duch modernizacji czuwa nad miastem. Z pożyt-
kem dla wielu. Ale trzeba być czujnym. Tak było w 
przypadku nowego Slussen (który ma stać się jeszcze 
ważniejszym węzłem komunikacyjnym), tak jest też 
teraz, kiedy powstał pomysł budowy nowego Nobel 
Center na cyplu Blasieholmen, w centrum historycz-
nego centrum miasta. W obu przypadkach, w imię 
mocnych partykularnych interesów, pokrytych politu-
rą pięknych sloganów, próbowano naruszyć harmonię 
zabudowy miasta, nie bacząc na środowisko kulturo-
we unikalnego kompleksu urbanistycznego, jakim jest 
dzisiejszy Sztokholm. Na szczęście Sztokholmianie 
są czujni. Kiedyś protestowali obejmując wiązy w 
Kungsträdsgården, dziś zwołują się na facebooku i de-
monstrują – i to nie tylko wirtualnie. Często z dobrym 
skutkiem. Dzisiejszy projekt Slussen jest złagodzoną 
wersją pierwotnej brutalnej ingerencji w ład tej części 
miasta. Mimo niekorzystnego dla inwestycji werdyk-
tu sądu, wciąż czekamy na wstrzymanie planów bu-
dowy okropnej wielkiej kostki nowego Nobel Center, 
która zeszpeciłaby historyczny układ zabudowy. 

Protesty ludzi, nie tylko że mogą praktycznie po-
móc, ale i uczą lokalnego patriotyzmu, uczestnictwa 
we wspólnym kształtowaniu tożsamości miasta. I jak 
zwykle w takich razach, zapalną kwestią jest to, czy 
miasto ma służyć przede wszystkim mieszkańcom tu 
i teraz, czy też ma poddać się planom i ważnym inte-
resom, których się broni w imię przyszłej prosperity 
miasta. Drogie inwestycje miejskie skutkują zmia-
nami na całe lata i błędów nie da się krótkim czasie 
naprawić.

Nie ma prostych rozstrzygnięć, ale zawsze wtedy, 
kiedy rusza w drogę walec nowoczesności, warto za-
chować obywatelską czujność.

Walec 
nowoczesności 
sunie przez 
Sztokholm
Jesteś w Sztokholmie po raz pierwszy. 
Kierujesz się ku centrum. Wiesz, że 
jego symbolicznym oznaczeniem jest 
Kristallvertikalaccent (Kryształowy 
Pionowy Akcent w Szkle), czyli 
popularna “iglica” na placu zwanym 
Sergels Torg. Dochodzisz do dwupozio-
mowego owalnego placu z fontanną, z 
której wyrasta owa iglica. Stajesz przy 
schodach, które prowadza w dół do 
“Plattan”( niższej płyty placu), skąd 
czmychnąć można w podziemne działy 
domów handlowych. Słyszysz hałasy. 
Po przeciwległej  stronie placu trwa 
budowlany rwetes. 

Zygmunt Barczyk
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Albania unowocześnia się i powoli otwiera się dla 
turystów z Zachodu. Popularnym miejscem jest nad-
morski region Sarandy, głównie ze względu na bli-
skość kilku atrakcji turystycznych. Dużo czasu zajęło 
mi wyszukanie hotelu. Te w centrum Sarandy miały 
dostęp do licznych restauracji, ale było to praktycznie 
ich jedyną zaletą. Większość nie leżała nad samym 
morzem i nie miała basenów, a w tych z własną, pełną 
żwiru i kamieni plażą, brakowało możliwości wej-
ścia do morza z pomostu od razu na głęboką wodę. 
Zdecydowaliśmy się na hotel w odległości 2 km od 
centrum, nad samym morzem z gwarancją wygodnych 
schodków do wody i z ogromnym basenem na wypa-
dek, gdyby morze okazało się nieprzyjazne. Mieliśmy 
nadzieję, że w pobliżu bedą jakieś restauracje. 

Hotel prezentował się okazale w internetowym ka-
talogu i nie był droższy niż skromniejsze hotele w cen-
trum. Na wszelki wypadek na dzień przed wyjazdem  
postanowiłam sprawdzić na Internecie opinie innych 
gości i włosy zjeżyły mi się na głowie. Niemal same 
negatywne opinie: brudna bielizna pościelowa, sejf w 
pokoju nie daje się zakodować, podarte materace na 
leżankach, często zajętych przez plażowiczów spoza 
hotelu, muzyka z dyskoteki do późnych godzin noc-
nych, zaśmiecona plaża, nieurozmaicone śniadania, 
a kawę filtruje się przez papier kuchenny. Nie wspo-
mniałam o tym Małżonkowi – za późno było na zmia-
nę planów i jechałam przygotowana na najgorsze.

Podróż do Sarandy jest dość skomplikowana ponie-
waż nie ma w pobliżu lotniska. Wylądowaliśmy na 
Korfu, autobus przewiózł nas do portu skąd odcho-
dził wodolot do Sarandy, poczym czekała nas jeszcze 
krótka jazda autobusem do hotelu. 

Niepotrzebnie niepokoiłam się o standard hotelu. 
Okazał się luksusowy, fasadą przypomninał grecką 
świątynię, wszystkie pokoje miały widok na morze. 
Ręczniki i śnieżnobiałą pościel z wysokogatunkowej 
bawełny zmieniano codziennie. Zdobiły je hafy z ini-
cjałami hotelu w ozdobnym emblemacie z koroną i 
nazwą znanego paryskiego domu mody. Śniadania 
były smaczne; w końcu nie trzeba jeść codziennie 
wszystkiego na raz, jajek w trzech postaciach, wszy-
skich gatunków serów i owoców czy rodzajów ciast, 
a papier kuchenny jakoś nie zaszkodził kawie. Cisza 
nocna zapadała o właściwej porze, a leżanek nie bra-
kowało, mimo iż te na plaży były dostępne za opłatą 
dla gości z zewnątrz. 

Saranda ożywa w sezonie i zapada w sen zimowy 
od połowy października do kwietnia. Wrzesień to 
jeszcze sezon. Wybraliśmy się tam zaraz na począt-
ku pobytu. Miejscowość leży na zboczu obejmując 
szerokim łukiem zatokę morską. Przechadzka zajęła 
nam sporo czasu, ponieważ po drodze odwiedzalismy 
pobliskie restauracje, aby sprawdzić czy da się tam 
pożywić. W centrum powitały nas zadbane hotele, 
nowoczesne butiki z markową odzieżą, liczne restau-
racje i bary co dawało złudzenie nowoczesności, ale – 
jak się wkrótce okazało – pozory mylą. Wzdłuż morza 
ciągnie się piękna promenada z dużą ilością zieleni. 
Tam zgromadziła się większość restauracji. Nie ma 
tu jednak zwyczaju aby w gablocie przed wejściem 
prezentować menu. W tym celu trzeba wejść do środ-
ka i poprosić o jadłospis. Zanim zdecydowaliśmy się 
gdzie jeść, zaszokował nas widok małego chłopca 
śpiącego na skrawku tektury na środku promenady. 
Takie obrazki dzieci ulicznych pamiętamy sprzed laty 
z Rio de Janeiro. Raz jeszcze natknęliśmy się w Sa-
randzie na śpiącą na ulicy parę dzieci, ale siedziała 
obok nich kobieta, może matka, i wyciągała rękę pro-
sząc o datki. Podobno dają tym dzieciom narkotyki, 
aby spały w ciągu dnia.

Przygnębieni udaliśmy się na poszukiwanie re-
stauracji, ale żadna nie wydawała się wystarczają-
co kusząca. W końcu zapadliśmy w barku, gdzie 

grillowano kurczaki i zapraszano na wieprzowy ke-
bab. Wieprzowina w kraju, gdzie kiedyś przeważał 
islam, nadal jest rzadkością. Kebab w towarzystwie 
sałatki pomidorowej, tzatzików i frytek był smacz-
ny, ale nie stanowił doznania kulinarnego wartego 
trwałego wspomnienia. Powoli ściemniało się. Czas 
na powrót do hotelu. Odszukaliśmy przestanek auto-
busowy. Brakowało rozkładu jazdy. Po długim ocze-
kiwaniu poinformowano nas w pobliskim kiosku, że 
autobusy nie kursują po godzinie 17. Nie uśmiecha-
ła się nam powrotna piesza wędrówka w ciemności. 
Pozostała taksówka. Pierwszy kierowca zapytany o 
cenę wymienił kwotę, która nawet w Szwecji byłaby 
wygórowana. W dopowiedzi na nasze protesty stwier-
dził łamaną angielszczyzną, że jeśli stać nas na luksu-
sowy hotel, to stać i na taksówkę. Na szczęście znalazł 
się inny kierowca, który przewiózł nas za pół ceny.

Hotel zapewniał tylko śniadania, więc żywiliśmy 
się w czterech pobliskich restauracjach. Albania łą-
czy tradycje kuchni włoskiej i greckiej, a poza tym 
szczyci się swymi owocami morza. Włochy repre-
zentowała pizza, Grecję sałatka z serem feta, a owoce 
morza były przereklamowane. Gumowate kalamares 
nie przypominały w niczym kruchego przysmaku z 
Grecji, obieraniem krewetek nie chciałam się parać 
w restauracji, a dorada z grilla była smaczna, ale nie 
rewelacyjna. Jagnięciny nie podawano w żadnej re-
stauracji. Osobiście żywiłam się głównie jarzynami 
z grilla; przyrządzano mi je nawet, gdy nie było ich 
w jadłospisie. W jednej z restauracji panowały po-
zory elegancji: stół nakryty gobelinowym obrusem z 
takowymi serwetkami zamiast papieru, wino w pro-
stych karafkach, ale chłodzone w metalowym kubeł-
ku, a koszyczkowi z chlebem towarzyszyła miseczka 
tzatzików. 

Poza wyprawami do Sarandy odbyliśmy trzy dalsze 
wycieczki. Jako pierwsze odwiedziliśmy starożytne 
miasto Butrinit odległe od Sarandy o pół godziny 
jazdy autobusem. Przystanek nie był oznaczony. Nie 
mieliśmy pojecia, kiedy przyjedzie autobus i czy w 
ogóle się zjawi. Po dłuższym czekaniu zatrzymał się 
prywatny kierowca proponując, że nas zawiezie i to 
za bardzo umiarkowaną cenę. Park narodowy Butrint 
leżący na półwyspie znajduje się na liście światowe-
go dziedzictwa kultury UNESCO. Jest fragmentem 
historii świata śródziemnomorskiego obejmującym 
zabytki greckie, rzymskie, bizantyjskie i weneckie. 
Najstarszy zabytek, Akropol, pochodzi z VIII wieku 
przed Chrystusem. Świątynia Asklepiosa, teatr antycz-
ny, brama helleńska pochodzą również z okresu przed 
naszą erą.  Koliste baptysterium z VI wieku naszej 
ery zachowało piękną mozaikę ukrytą dla uniknięcia 
erozji pod warstwą ziemi i odsłanianą tylko przy spe-
cjalnych okazjach. Zabytki historyczne przeplatają się 
z przyrodą i pięknym krajobrazem. Unikalne jest ich 
nagromadzenie na stosunkowo niewielkim terenie, ale 
doskonalsze przyklady kultury helleńskiej i rzymskiej 
ogląda się w Atenach, Rzymie czy Efezie. 

Ksamili, nadmorska miejscowość w pobliżu Saran-
dy oferuje piękne widoki na wysepki  archipelagu i 
urokliwe piaszczyste plażyczki wokół. Zabawnym 
elementem były rowery wodne w formie taksówek. 
Cieszyły się dużym powodzeniem. Mógłby to być 
najpiękniejszy region rekreacyjny Albanii, gdyby nie 
natłok leżanek zajmujących praktycznie każdy skra-
wek piasku. Osobiście do odpoczynku potrzebuję 
przestrzeni dla ciała i dla ducha. 

Celem trzeciej i ostatniej wycieczki była Gjiroka-
stra, miasto z okresu osmańskiego imperium. Zawiózł 
nas tam ten sam kierowca, z którym jechaliśmy do 
Butrinit. Mijaliśmy prywatne domy, wiele niewykoń-
czonych, ale te zamieszkałe, dostatnie, wręcz eleganc-
kie. Muszą istnieć dobrze sytuowani Albańczycy. 
Słyszeliśmy, że w Albanii kwitnie handel narkoty-
kami. Może w ten sposób ludzie się bogacą? Ale są 
i biedacy mieszkający w prymitywnych szałasach w 
porównaniu z którymi obozy dla uchodzców zdają sią 
być luksusowymi kampingami. Podobno są to bezro-
botni przybysze z północnej Albanii. Większość mija-
nych pól i łąk leży odłogiem jak nieużytki. Nie wiado-
mo, skąd Albańczycy biorą jedzenie. Twierdzono, że 
wszystko jest hodowane lokalnie i ekologicznie. Nie 
widać także zwierząt hodowlanych na pastwiskach. 
Krowy pojawiają się natomiast na szosach, idąc samo-
pas środkiem drogi, niemal jak w Indiach. Czekał nas 
jeszcze malowniczy przejazd przez góry dość dobrą 
szosą, ale ostatni nieosfaltowany odcinek był wybo-
isty i do tego miejscami rozkopany. 

Gjirokastra to miasto domów z szarego kamienia z 
dachami pokrytymi łupkiem, malowniczo położonych 
na zboczu. Góruje nad nim potężna twierdza, ale aby 
tam dotrzeć trzeba pokonać długie strome schody. 
Okazało się, że do zamku można dojechać samocho-
dem, ale nasz kierowca o tym nie wiedział. Po zwie-
dzeniu twierdzy z jej wojskowym muzeum przeszli-
śmy się uliczkami miasta. Sklepiki pełne pamiątek, 
makatek i ceramiki reklamują towar jako wykonany 
za komuny. Dla nas, dzieci reżimu, była to antyrekla-
ma. Ważnym elementem krajobrazu są setki tysięcy 
bunkrów, będących pozostałością po poprzednim 
ustroju komunistycznym. 

Pisząc o Albanii należy wspomnieć i o języku. 
Należy on do grupy indo-europejskich, ale stanowi 
odrębną jednostkę unikalną dla tego kraju. Podobnie 
jest i z greckim, ale greka, tak jak i łacina, stanowi-
ły niegdyś nieodzowną część humanistycznego wy-
kształcenia, a ich ślady można do dziś odnaleźć w 
biologi i medycynie. Albański jest dla nas całkowicie 
niezrozumiały, a pewne słowa dają komiczne skoja-
rzenia. Marka wody mineralnej nosi nazwę Glina, a 
drink w hotelowym barze kusił nazwą Analkolik. 

Po kolacji zwykliśmy siadać na tarasie i kontem-
plować albańską noc sącząc lokalny koniak.  Wzgórze 
jaśniało od świateł Sarandy, w oddali migotał port 
na Korfu, reszta tonęła w mroku. Albańskie niebo 
nie przypominało sklepienia w innych śródziemno-
morskich krajach. Mimo, iż noce były bezchmurne, 
brakowało gwiazd. Natomiast dobrze widoczne dwa 
silne punkty świetlne początkowo brałam za gwiazdy. 
Jeden z nich powoli zmieniał położenie, zniżał się i 
przygasał zanim nie skrył się za horyzontem. Drugi, 
nieruchomy gasł nagle nieco później. Może były to 
satelity lub drony a może tylko światła ostrzegawcze 
dla samolotów lądujących na Korfu. 

Raz jeszcze odwiedziliśmy Sarandę. Tego dnia za-
witał tam ogromny wycieczkowiec i zakotwiczył w 
zatoce. Podróżowaliśmy kiedyś właśnie tym statkiem 
po Karaibach. Ogarnęła mnie nostalgia przypomina-
jąc sobie smakowite kolacje z siedmu dań. W pobliżu 
portu, wzdłuż promenady, ustawiono stoliki i na tym 
okolicznościowym bazarku oferowano pasażerom 
przewożonym motorówkami na ląd pamiątki, lokalną 
ceramikę, wyroby jubilerskie ze srebra i inne mniej 
lub bardziej atrakcyjne wyroby lokalnego rzemiosła. 
Po Wenecji, Mykonos i Atenach zblazowani pasażero-
wie kupowali niewiele. Tym razem mieliśmy wracać 
autobusem, ale po dłuższym bezowocnym czekaniu 
daliśmy się skusić taksówkarzowi. Taksówki staniały 
tego dnia. Przewiózł nas za cenę biletu autobusowego. 

Albania ma jeszcze przed sobą długą drogę do nor-
malizacji. Jednak ze względu na kamieniste plaże za-
wsze trudno jej będzie konkurować z Hiszpanią czy 
Włochami. Niemniej budzi ciekawość i może kusić 
amatorów prostoty i atmosfery lat piędziesiątych. Ale 
nie kryje się z tym i dodatkowo posiada pewne pozy-
tywnie zaskakujące, reżimowe pozostałości. Na przy-
kład tekturowe rolki, na które nawinięty jest papier 
toaletowy są węższe od naszych o 1.7 cm. 

Obecna ekonomia rynkowa to próba sprzedaży za 
jak najwyższą cenę jak najmniejszej ilości towaru 
miernej jakości. Za komuny opakowania mogły być 
tandetne, ale pudełko czekoladek wypełnione było 
całkowicie pralinkami, a słoiczkek z kremem nie po-
siadał podwójnych ścianek. Opakowanie nie kłamało. 
Albania też nie kłamie, ale nie będziemy za nią tę-
sknić. Odwiedziliśmy ją trzy razy: pierwszy, ostatni 
i jedyny. 

Jadąc do Albanii nie wiedziałam o 
tym kraju praktycznie nic. Słysza-
łam tylko, że Tirana jako trzecia 
europejska stolica nie ma obwodni-
cy i dzieli ten wątpliwy zaszczyt ze 
Sztokholmem i Warszawą. Mówiono 
poza tym, że w okresie intensywnej 
ateizacji zabroniono Albańczykom 
noszenia bród, popularnego symbo-
lu islamizmu, i nie wpuszczano do 
kraju mężczyzn z zarostem. Obecnie 
zakaz ten już nie obowiązuje, więc 
Małżonek nareszcie mógł bezpiecz-
nie przekroczyć granicę.

Teresa Urban

Albania dla początkujących
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Mówi się, że polska emigracja w 
Szwecji jest coraz młodsza. Czy to 
oznacza, że polskich seniorów jest 
teraz mniej?
Starszych osób polskiego pochodzenia 
jest w Szwecji nie mniej niż 20 lat 
temu, a nawet więcej.  Oprócz tych co 
przyjechali dawniej, dochodzą każ-
dego roku nowe grupy emerytów po 
ukończeniu 65/67 roku życia lub nawet 
młodsi. Ale obraz polskiego emigranta 
się zmienił. Nie jest już polityczny, ale 
zarobkowy. Wciąż też wzrasta ilość 
zatrudnionych Polaków w Szwecji. 
Pracują wszędzie: na placach budo-
wy, w służbie zdrowa, usługach, w 
szkolnictwie, w swoich i szwedzkich 
firmach itd. Ponad to zmienił się też 
sposób spędzania wolnego czasu, 
również polskich emerytów. Obecnie, 
niemal wszyscy, posługują się mniej 
lub bardziej, językiem szwedzkim. 
Są bardziej żywotni, zdrowsi, pełni 
energii, dłużej żyją, dużo podróżują, są 
lepiej i bardziej po europejsku ubrani.  
Tanie linie lotnicze, setki polskich 
kanałów tv, prasa polska, brak wiz, 
pozwala na codzienny i częsty kontakt 
z Polską. Takich przywilejów kiedyś 
polska emigracja nie posiadała. A 
więc są mniej uzależnieni od pomocy 
polskich organizacji. Zmniejsza to po-
trzebę do spotykania swoich rodaków.

Jeszcze parę lat temu działały dwa 
polskie kluby seniora w Sztokhol-
mie, co się od tego czasu zmieniło?
W rzeczywistości istniało tylko Pol-
sko-Szwedzkie Centrum Seniora, które 
obecnie reprezentuję i prowadzę. Po 
wewnętrznym konflikcie w Polskim 
Klubie Seniora w roku 2010 organiza-
cję opuściło aż 90% członków. Feno-
men w dziejach polskich organizacji w 
Sztokholmie! Pozostało tylko 11 osób. 
Powodem konfliktu była zawiść oraz 
walka o „władzę”. „Zarząd” owych 
niedobitków wielokrotnie namawiał 
mnie do ponownego przejęcia prze-
wodnictwa. Zawsze odmawiałem. Nie 
było sensu reanimować trupa. Warto 
przypomnieć, że do upadku tej jakże 
pięknej i tak potrzebnej organizacji, 
której, zresztą, byłem założycielem 
w 1999 roku, walnie przyczynili się: 
Leo Kantor, Bo Szubert oraz Karolina 
Bieńkowska. Ta wyludniona organi-
zacja wegetowała jeszcze przez kilka 
lat, aż ostatecznie została złożona do 
grobu. Nikt nie płakał na jej pogrzebie. 
Niech spoczywa w pokoju! 

W roku 2011 powołałeś do życia Pol-
sko-Szwedzkie Centrum Seniora...
Najpierw składało się z owych 90%, 
którzy opuścili Klub Seniora. Później 
zaczęło się rozrastać o nowe osoby. 

Dzisiaj jesteśmy najbardziej aktywną 
organizacją w Sztokholmie. Duża ilość 
członków, dobra, stabilna ekonomia. 
Finanse zapewnia nam gmina Sztok-
holm.
  
Ale ostatnio narzekałeś, że nie przy-
bywa nowych członków?
Bo zmniejsza się zainteresowanie pol-
skimi organizacjami w ogóle. Organi-
zacje wymierają. Brak młodego naryb-
ku. To jest wielki kryzys. Najlepszym 
przykładem tego jest Stowarzyszenie 
Polek w Sztokholmie.Przewodnicząca 
tej organizacji p. Maja Brzozowska 
stwierdziła na posiedzeniu Polskiej 
Rady Kultury w Konsulacie, że średnia 
ich wieku wynosi 80 lat (!). Mogliby 
zostać filią naszego Centrum! A prze-
cież nie mają żadnego ograniczenia 
wiekowego, jak u nas. Średnia wieku 
u nas wynosi 72 lata. OPON (Ośrodek 
Polskich Organizacji Niepodległościo-
wych), Rada Uchodźstwa Polskiego, 
Kongres Polaków w Szwecji rozpa-
dają się. To są organizacje kanapowe. 
Skostniałe, archaiczne, bez żadnej ikry 
w sobie. Wiecznie te same osoby od 
dziesięcioleci. Nie mają nic do zaofe-
rowania nowym przybyszom z Polski. 
Ani tym wcześniejszym. 

Jak często się spotykacie? I co Pol-
sko Szwedzkie Centrum Seniora ma 
do zaoferowania?
Prowadzimy dzienną działalność dla 
starszych Polaków, którzy mieszkają 
w Sztokholmie i jego okolicach. Skie-
rowana jest zwłaszcza do Polaków, 
którzy przybyli do Szwecji jako eme-
ryci z powodu połączeń rodzinnych. 
W tej grupie są osoby, które mają 
duże trudności z przyswojeniem sobie 
języka szwedzkiego z powodu wieku, 
jak i stanu zdrowia. Działalność 
skierowana jest również do Polaków, 
którzy pracowali w Szwecji przez 
wiele lat, lecz zapomnieli, częściowo 
lub całkowicie, języka szwedzkiego 
z powodu zaawansowanego wieku. 
Trudności w nawiązywaniu kontaktów 
z otoczeniem, jak również sam proces 
starzenia się, powodują, że wielu 
z nich są socjalnie wyizolowani ze 
społeczeństwa szwedzkiego jak i pol-
skiego, co często prowadzi do depresji, 
samotności i różnych schorzeń. Żeby 
temu zapobiec potrzebne jest wsparcie 
w języku polskim, tym bardziej, że 
większość usług świadczonych jest w 
języku szwedzkim. „Centrum Seniora” 
jest zatem ważnym miejscem spotkań 
dla starszych Polaków, gdzie mogą 
spotkać innych w podobnym wieku i 
uczestniczyć w spotkaniach prowadzo-
nych w ich ojczystym języku. Ważne 
jest podkreślić, że większość starszych 
ludzi czuje potrzebę do aktywnego 
życia i chętnie z niej korzysta. Innych 
natomiast, zwłaszcza tych, którzy 
osiągnęli zaawansowany wiek, trzeba 
nieustannie zachęcać do wyłamywania 
się z izolacji i uczestniczenia w naszej 
działalności. 

Co konkretnie proponujecie?
Aby walczyć z samotnością oraz 
podnosić jakość życia ludzi w później-
szym wieku proponujemy spotkania 
które pomagają tworzyć wspólnotę, 
nawiązywanie relacji i przyjaźni. 
Nasi seniorzy  uczestniczą w różnej 
działalności według własnych potrzeb 
i życzeń, gdzie mają możliwość czuć 
się w dalszym ciągu pełnowartościo-
wymi ludźmi, otrzymują pomoc w 
języku szwedzkim, codzienne kontakty 
telefoniczne, mają zapewnioną pomoc 
i poradę w swoim języku ojczystym 
podczas kontaktów z różnymi urzę-
dami szwedzkimi. Nasze Centrum 
Seniora jest otwarte we wszystkie dni 
powszednie. Organizujemy wycieczki 
promami Viking Line, Birka Line oraz 
Silja Line do Mariehamn, Åbo, Talli-
na, Helsinek i Rygi. Organizujemy też 
spotkania z okazji Dnia Kobiet, Walen-
tynek, ”Tłustego czwartku”; grillo-
wanie kiełbasek w parku położonym 

w pobliżu Klubu, spotkania rakowe /
kräftskiva/,  obchody świąt narodo-
wych (Święto Niepodległości, 3 Maj), 
różne spotkania wokalno-muzyczne z 
okazji urodzin lub imienin, słynne już 
w Sztokholmie spotkania wtorkowe. 
Również oferujemy wyjścia do mu-
zeów - Naturhistoriska, Cosmonova, 
Bergianska, Fjärilshuset, Millesgården, 
Historiska Museet, wyjścia do kina, 
i oczywiście spotkania wigilijne oraz 
wielkanocne. 

Wspomniałeś o tej praktycznej po-
mocy w kontaktach u urzędami...
Pomagamy przy ustnych tłumacze-
niacg różnych pism, przy wypełnianiu 
formularzy, interwencjach w För-
säkringkassan, firmach telefonicznych, 
odwiedzamy chorych w szpitalach, 
bierzemy udział w pogrzebach. I 
zawsze można liczyć na długie telefo-
niczne rozmowy wspierająco-pocie-
szające z ludźmi całkowicie samotny-
mi lub ciężko chorymi i wiele innych.  
Jest to najważniejsza i najbardziej 
potrzebna część działalności  Polsko- 
Szwedzkiego Centrum Seniora.

Jakie są warunki, by zostać człon-
kiem waszego Centrum?
Osoby, które ukończyły 65 lat, lub 
osoby, które są na wcześniejszej 
emeryturze lub na długim zwolnieniu 
lekarskim, lecz nie młodsze niż 55 lat, 
oraz pragną działać zgodnie z celami 
związku, akceptują statut i uiszczą 
składkę członkowską w wysokości 
200 kr na rok mogą zostać członkami 
naszego Centrum Seniora. 

Co jest najważniejsze w waszej 
działalności?
Chyba to, o czym już wspomniałem: 
w naszym Centrum Seniora można 
zawrzeć nowe znajomości, nawiązać 
przyjaźnie, a nawet znaleźć partnera/
partnerkę. To już się u nas wielo-
krotnie zdarzało. Ponadto można 
brać udział w licznych wycieczkach, 
imprezach, uroczystościach i różnych 
miłych spotkaniach. 

Z kim i jak należy się skontakto-
wać, by zostać nowym członkiem 
Centrum?
Należy skontaktować się ze mną, 
Zygmuntem Kraczkowskim – jestem 
przewodniczącym Polsko-Szwedz-
kiego Centrum Seniora. Mój telefon 
komórkowy: 073 656 15 49. A nasz 
lokal znajduje się przy ulicy Sysslo-
mansgatan 8, niedaleko stacji T-bany 
Fridhemsplan. Można również zoba-
czyć naszą działalność na Facebook: 
Polsko Szwedzkie Centrum Seniora. 

Mobilizacja 
seniorów
NGP rozmawia z Zygmuntem Kraczkowskim, 
przewodniczącym Polskio-Szwedzkiego Centrum 
Seniora w Sztokholmie

Przy stole: (po lewej) Zygmunt Kraczkowski, naprzeciwko siedzi Teresa Mariańska. Foto: Ryszard Sobkiewicz
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Polski bufet dla głodomorów

Co jakiś czas otwiera się w Sztokholmie nowy 
sklep z polską żywnością – dzisiaj znajdziemy je w 
niemal każdej części miasta. Mniej szczęścia mają re-
staruracje z polskim jedzeniem. W ciągu ostatnich lat 
było ich kilka, ale większość z nich została zamknięta, 
łącznie z Mormors Kök na Östermalmie, który wy-
chwalało wielu odwiedzających. Nadal jednak pol-
skie jedzenie znajdziemy dzisiaj w paru miejscach w 
Sztokholmie – na uwagę zasługuje (opisywane już w 
NGP) 85 kvadrat na Kungsholmen (ze świetnym pol-
skim tapas) i Euro Deli w Hagsätrze (z doskonałą i 
smaczną kuchnią).

Röda Villan w Segeltorpie jakiś czas temu chciała 
uchodzić za kolejną „polską” resaturację, chociaż to 
przede wszystkim osiedlowa pizzeria, nie należąca 
zresztą do Polaków. Ale pracujący tam Polacy i polski  
kucharz mają ambicje, by było to miejsce weekendo-
wych spotkań Rodaków przy... polskim bufecie. Tego 
rzeczywiście wcześniej w Sztokholmie nie było. 

Dobre dania, urozmaicone, z dobrym bufetem sa-
łatkowym, do wyboru dwie zupy... i jesz ile chcesz. 
Schabowy, bitki, mielone, bigos... Do tego ziemniaki 
lub ryż. Przystępna cena – tylko 119 koron łącznie z 
piciem. Do tego kawałek ciasta i kawa. Brakuje jed-
nak polskich alkoholi, nie ma polskiego piwa. 

Patrol Mniam Mniam wyrusza w 
Sztokholm. Polski niedzielny bufet 
to ewenement na kulinarnej mapie 
Sztokholmu. Ale i położenie lokalu 
i estetyka pozostawiają wiele 
do życzenia.

Pod względem smakowym nic nie można zarzucić 
– typowe polskie niedzielne jedzenie: może nie wy-
szukane, ale smaczne. 

Sporo do życzenia zostawia estetyka lokalu i ... czy-
stość naczyń. Brakowało małych talerzyków do cia-
sta, pod ręką nie było serwetek. Osobną sprawą jest 
położenie lokalu – na zamkniętej dla ruchu przeloto-
wego ulicy (Gamla Södertäljevägen 167) równoległej 
do E4 między Segeltorpem a Skärholmen. Ciężko 
znaleźć, a dojechać można tylko z jednej strony. Za to 
bezpłatny parking przy samym lokalu.

Spragnieni polskiego, obfitego jedzenia, znajdą tu 
jednak swoje miejsce. (ngp)
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Polska prasa w Szwecji 
po 1989 roku
“Okrągły stół” stał się nie tylko 
punktem zwrotnym w historii 
Polski, ale także emigracji. Pierwsze 
wrażenia zawieszone były między 
euforią i entuzjazmem, a uczuciem 
sprzeniewierzenia się ideałom 
i niepokojem, jakie skutki przyniesie 
realizacja postanowień “okrągłego 
stołu”.

Reakcja środowisk emigracyjnych na wydarzenia 
w Polsce, zaraz po zakończeniu obrad “okrągłego 
stołu”, była symptomatyczna i oddawała nieco nastro-
je w Polsce. “Wydarzenia ostatnich miesięcy mogły 
zachwiać ustalonymi na ogół sądami w zakresie pa-
nującego nad Wisłą od niemal półwiecza systemu po-
litycznego, w momencie gdy na czele rządu PRL sta-
nął Tadeusz Mazowiecki, polityk lewicy katolickiej” 
– pisał w niezwykle trafnym artykule Włodziemierz 
Olejnik w londyńskim “Tygodniu Polskim”. 

O tym, że zachwiały świadczy chociażby “Stanowis-
ko Przedstawicieli Emigracji Niepodległościowej 
Wobec Ostatnich Wydarzeń w Polsce”. Czytamy w 
nim: 

W wyniku analizy aktualnej sytuacji w Kraju po 
zakończeniu obrad “okrągłego stołu”, zapowiedzi 
wyborów do “sejmu PRL” i coraz częstszych prób 
zbliżenia władz PRL do emigracji niepodległościowej, 
oświadczamy co następuje:

1. W Polsce nie nastąpiły zasadnicze zmiany ko-
rzystne dla przyszłości kraju i narodu. Pojawiły się 
natomiast groźne zjawiska podziałów.

2. Wysoko oceniamy, że walka opozycji o prawa na-
leżne społeczeństwu jest prowadzona bez użycia siły.

3. Podkreślamy niezmienną jedność celów emigra-
cji politycznej i opozycji w Kraju.

4. Zaznaczamy, że emigracja polityczna, nie będąc 
od reżimu zależna, nie może wchodzić z nim w żadne 
układy.

5. Za legalną władzę uznajemy Rząd RP na 
Uchodźstwie do czasu, gdy w Polsce zostaną przepro-
wadzone wolne wybory i w taki sposób wyłonionym 
przedstawicielom narodu zostanie przekazany lega-
lizm władzy.

6. Ogłoszonych w PRL “wyborów” nie możemy 
uznać za wolne, gdy jedna ze stron ma z góry zapew-
nioną większość mandatów.

7. Uważamy, że naczelny cel emigracji politycznej 
- to jest wywalczenie wolnej, niepodległej, demokra-
tycznej i społeczenie sprawiedliwej Polski - nie uległ  
zmianie.

Podpisano: Działacze niepodległościowi w Szwe-
cji. Sztokholm, 13 kwietnia 1989 r.

Oświadczenie to – w takiej właśnie treści – jest 
wynikiem bardzo burzliwych spotkań działaczy emi-
gracji niepodległościowej w Sztokholmie i swego ro-
dzaju kompromisem między entuzjastami rozwiązań 
“okrągłostołowych”, a nieprzejednanymi sceptykami. 
Porównując końcowe oświadczenie z pierwszymi 
propozycjami, wyraźnie widać, że wiele spornych i 
budzących niepokój kwestii zostało złagodzonych. 
Między innymi w ostatecznym tekście (znacznie krót-
szym od pierwszej wersji) usunięto parę punktów, 
między innymi: “Jako poważną konsekwencję ostat-
nich wydarzeń w Polsce, widzimy dokonany przez 
władze PRL podział na ‘opozycję konstruktywną’ i 
‘opozycję niekontruktywną’. Według władz opozycja 
konstruktywna ma być pośrednikiem i amortyzatorem, 
to znaczy nie być opozycją w ścisłym znaczeniu, a je-
dynie transmisją między władzą a społeczeństwem. 
Godzenie się na taki podział i manipulację, godzi 
w jedność Polaków, którzy dzisiaj stoją w obliczu 
jednego tylko wroga: obcej Polsce władzy komuni-
stycznej”. W jednym z kolejnych punktów pisano: 
“Stoimy na stanowisku, że bez wyraźnego wyraże-
nia żądań niepodległościowych nie można mówić o 
jakichkolwiek znaczących przemianach w Polsce, 
a zgoda na rzekome wolne wybory do z góry okre-
ślonego procentowo Sejmu, jest fikcją i usankcjono-
wały jedynie obecny system polityczny w Polsce”. 
Z kolei w punkcie dwunastym proponowano takie 

sformułowanie: “Zdecydowanie odrzucamy wszelkie 
oferty porozumienia się władz PRL z emigracją po-
lityczną. Formułowane przez reżimowe Towarzystwo 
‘Polonia’ i niektóre kręgi emigracyjne projekty powo-
łania tak zwanego okrągłego stołu ‘Kraj-Emigracja’, 
w którym kraj mają reprezentować funkcjonariusze 
partyjni i państwowi, spotykają się z naszą bezwzględ-
ną odmową. Tym bardziej, że między Emigracją i 
Krajem rozumianym jako Naród Polski, nigdy nie 
było zasadniczych różnic. W trakcie rozkładowej 
działalności władz komunistycznych wśród polskiej 
emigracji niepodległościowej popieramy stanowisko 
Rząd RP na Uchodźstwie. Apelujemy jednocześnie do 
szerokiej rzeszy emigracji polskiej w Szwecji o zacho-
wanie postaw niezłomnych i o dalszą wytrwałą pracę 
na rzecz wolnej i niepodległej Polski.”

O tych rozterkach emigracji w Szwecji pisał w 
artykule “Punkt zwrotny” Stanisław Sobolewski w 
londyńskim “Tygodniu Polskim”: Podczas zebra-
nia działaczy środowisk niepodległościowych w Z. 
(chodziło o Sztokholm - dop. TN), na którym miano 
wypracować stanowisko wobec wydarzeń w Kraju, 
starły się nagle ze sobą trzy poglądy: 1. emigracja nie 
ma prawa oceniać wydarzeń w Kraju (sic!); 2. linia 
Wałęsy jako jedyna zasługuje na pełne uznanie i 3. 
wyniki ‘okrągłego stołu’ nie są zadowalające i na-
czelne cele emigracji politycznej nie uległy zmianie. 
Pierwszy pogląd jest nie tylko dziwny, lecz nawet nie-
bezpieczny. Traktuje bowiem Emigrację i emigrantów 
jako twory gorszej jakości, nieuprawnione do wyraża-
nia swoich opinii. Drugi pogląd jest jakby pochodną 
pierwszego. Akceptuje bowiem fakty dokonane, bez 
względu na ich skutki, uznając, że elity opozycyjne w 
Kraju doskonale wiedzą co robią, a ich działanie jest 
reprezentatywne dla całego społeczeństwa. Skoro jest 
reprezentatywne, to naturalnie nie podlega dyskusji i 
krytyce. Trzeci zaś pogląd ma charakter autonomicz-
ny i opiera się o pewne pryncypia mające charakter 
konkretnych żądań politycznych”.

Te przełomowe wydarzenia w Polsce, trwający 
spór o stanowisko emigracji wobec zachodzących 
przemian – chociaż żywo komentowane w środowi-
skach emigracji polskiej w Szwecji – nie znalazły 
wyraźnego odzwierciedlenia w polskiej prasie pu-
blikowanej w Szwecji. Z dość prostej przyczyny. W 
roku 1989 nie istniały już dwa najważniejsze pisma 
emigracji politycznej: w 1985 roku przestała się uka-
zywać “Jedność”, kwartalnik kulturalno-polityczny 
Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych w 
Szwecji, a w roku 1988 ukazały się ostatnie numery 
najdłużej ukazującego się pisma polskiego w Szwecji, 
“Wiadomości Polskich”. Dość kuriozalnie, pismem, 
które przetrwało końcówkę lat osiemdziesiątych, była 
“Polonia” reprezentująca środowiska, które działały 
pod opieką konsulatu PRL. Jedynie środowisko emi-
gracji niepodległościowej wydawało, skromne pismo 
“Słowo Kongresu”. (...)

Nowa Gazeta Polska
Wydawnictwo Polonica, poszło tropem ukazujące-

go się wcześniej „Przewodnika” redagowanego przez 
Tadeusza Urbańskiego, i podjęło się wydawania 
pisma informacyjnego o charakterze lokalnym. W 
październiku 1998 roku ukazał się pierwszy numer 
dwutygodnika “Nowa Gazeta Polska”, który zdecydo-
wanie różnił się od wszystkich innych polskich pism, 

jakie kiedykolwiek ukazywały się w Szwecji. Przede 
wszystkim pismo miało największy nakład (3.000 
egz.), było dwutygodnikiem rozdawanym bezpłatnie, 
miało format normalnej gazety (tabloid) i pozostawa-
ło pismem prywatnym. 

Pismo od początku nie ukrywało swojego komer-
cyjnego charakteru. “Nowa Gazeta Polska” szybko 
zdominowała “polski” rynek ogłoszeniowy w Szwecji 
i zapewniła sobie dość stabilną egzystencję, niezależ-
ną od jakiejkolwiek organizacji, czy od dotacji. To z 
kolei tworzyło komfortową sytuację niezależności. 

Gazeta, poza częścią informacyjną i reklamami, od 
początku dużo miejsca poświęcała promocji Polaków 
mieszkających w Szwecji. I to zarówno osób piszą-
cych, jak i wszystkich innych Polaków odnoszących 
w Szwecji sukcesy. Żywo reagowała także na to co 
dzieje się wśród polskich organizacji w Szwecji, re-
cenzowała imprezy kulturalne, inicjowała również 
dyskusje na różne tematy. Stawała się także stroną 
różnych sporów toczonych na emigracji. 

Wśród wielu artykułów warto odnotować kilka, 
które miały swój głębszy oddźwięk w szwedzkim ży-
ciu polonijnym. W 1998 roku pojawiło się w NGP pa-
rę artykułów informujących o losie sztokholmskiego 
Pomnika Katyńskiego, który stał na podwórzu, nie-
daleko śmietnika, przy Ośrodku Polskich Organizacji 
Niepodległościowych w Sztokholmie. Między innymi 
dzięki nagłośnieniu sprawy udało się wreszcie w 2001 
roku przenieść pomnik w inne, godne miejsce. 

W 2001 roku długa i głośna była polemika wo-
kół książki Andrzeja Szmilichowskiego “Zapiski 
z przyjacielem w tle”, wydana przez Wydawnictwo 
Polonica, zawierająca subiektywne portrety Polaków 
mieszkających w Szwecji. Tadeusz Urbański pisał: 
Tomasz Jastrun w swej przedmowie pochyla się nad 
autorem, chwali, gładzi po główce, przez chwilę za-
zdrości książki, a przecież nawet jej maszynopisu nie 
przeczytał. Inaczej zwróciłby pupilowi uwagę na błę-
dy. Jastrun chwali się, że poznał polski Sztokholm, 
ale tak naprawdę, z tej galerii zna tylko kilkanaście 
osób. Nawet nie przypuszcza, jak wielką krzywdę wy-
rządził autor reszcie, gdyż napisanie takiej książki to 
nie kwestia bezczelności ale przyzwoitości. Sztuką jest 
zilustrowanie kolonii polskiej tak, by była na obrazku 
prawdziwa i by nikt się nie obraził. Słowo jest złą ko-
pią myśli, należy nad nim panować. Autor o tym nie 
wiedział i napisał jak myślał. Poczucie wartości sło-
wa, zagłuszył mu łopot własnych, ogromnych pisar-
skich skrzydeł. Później, podrzucił tę bombę smrodu do 
oceny koledze, jak by nie było po piórze i po rakiecie 
tenisowej. Książka rozszerzyła moją wiedzę o autorze. 
Wiem, że nie mogę nic przy nim powiedzieć, nie mogę 
dać się zobaczyć na ulicy z córką, bo obgada, że to 
moja kochanka. Muszę się pilnować i ostrzegam in-
nych, że złe oko może nie tylko zauroczyć, ale i opisać. 
Lepiej się nie wychylać i faceta unikać, inaczej uzna, 
że się dopraszam sportretowania w nowym, wcale 
nie lepszym “przyjacielskim” tomie. W odpowiedzi 
na tę gwałtowną dyskusję redakcja Nowej Gazety 
Polskiej pisała: Wydawca powinien się cieszyć - książ-
ka Andrzeja Szmilichowskiego jeszcze zanim trafiła 
do rąk czytelników, stała się wydarzeniem. Ale tak 
naprawdę wydawca mało ma powodów do radości. 
Niektóre reakcje na książkę “Zapiski z przyjacielem w 
tle” świadczą źle o kondycji intelektualnej polskiego 
środowiska w Sztokholmie.

Podobnie gwałtowną dyskusję – w zasadzie o bra-
ku dystansu Polaków do samych siebie – wywołała 
także inna książka recenzowana w Nowej Gazecie 
Polskiej. Chodzi o głośny bestseller “Hjälp, jag he-
ter Zbigniew” (“Ratunku, mam na imię Zbigniew”), 
którego autorem był Zbigniew Kuklarz (pseudonim 
Zbigniewa Kukulskiego). Część środowiska polskie-
go w Szwecji uznała książkę za obrazę Polaków, 
między innymi głośno protestując przeciwko nagro-
dzeniu autora specjalną nagrodą przez redakcję NGP. 
Jedną z najgłośniej protestujących była publicystka ze 
Sztokholmu, Dana Platter, która pisała, że Kuklarz 
wyrzucił wszystko z siebie, czym był nasiąknięty od 
dzieciństwa i odniósł sukces: książkę wydał „Albert 
Bonniers Förlag”, prasa jest pełna wywiadów i re-
cenzji. Suukcees! Pytanie teraz, kto tę powieść będzie 
czytał. Polonia rzuci się na nią jak pies na kość, oczy-
wiście tylko ci co znają szwedzki w zakresie przekra-
czającym umiejętność spytania o drogę. To bardzo 
polepsza samopoczucie dowiedzieć się, że inni rodacy 
też mają bagno w domu i w duszy. Opowiedzą potem 
treść tym, którzy szwedzkiego jeszcze się nie nauczy-
li”. Z kolei w rubryce “Plotki prawdziwe i zmyślone” 
Nowa Gazeta Polska wspominała inną publikację na 
ten temat: Sprawa głośnej książki Zbigniewa Kuklarza 
vel Kukulskiego wciąż odzywa się w nowych odsło-
nach. Tym razem w „Życiu Warszawy”, a autorami 
artykułu „Ratunku, jestem Polakiem!” są Małgorzata 
Żylińska i Daniel Zyśk. Artykuł utrzymany jest w to-
nie obiektywnego spojrzenia na zamieszanie wokół 
książki jakie ogarnęło Sztokholm. Nas zainteresował 
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fragment odnoszący się do naszej redakcji. Otóż – jak 
twierdzą autorzy artykułu – jeden z zainteresowanych 
całą sprawą miał wyrazić się w sposób następujący 
na temat nagrody, którą nasza redakcja przyznała 
Kuklarzowi: ‘Ta nagroda to zwykły chwyt reklamo-
wy „Nowej Gazety Polskiej”, z którą Polonia wcale 
się nie utożsamia – mówi zdegustowany Krzysztof 
Mazowski, redaktor naczelny konkurencyjnego pi-
sma „Relacje”, który najwyraźniej za szefem „Nowej 
Gazety Polskiej” nie przepada. – To rozdawana za 
darmo gazeta z ogłoszeniami. Wykorzystali książkę 
Kuklarza, żeby przysporzyć sobie popularności i przy-
podobać się Szwedom’.

Równie mocno redakcja NGP zaangażowała się w 
dyskusję na temat przyszłości Instytutu Polskiego w 
Sztokholmie, gdy zapadła decyzja o przeniesieniu go 
z prestiżowego adresu na Villagatan 2 do pomiesz-
czeń biurowych w dzielnicy Söder w 2009 roku. 
Głośnym echem odbiły się także artykuły na temat 
nieporozumień w polskich organizacjach, m.in. w 
Polskim Klubie Seniora, Polskiej Asocjacji Kobiet 
POLKA International w Malmö (oburzeni czytelnicy 
pisali w liście do redakcji: Artykuł w brukowcu polo-
nijnym na temat Polki ukazuje amatorszczyznę głów-
nego redaktora. Skandal!), a w ostatnim czasie w 
Kongresie Polaków w Szwecji i Radzie Uchodźstwa 
Polskiego w Szwecji. Te ostatnie ataki na NGP zwią-
zane były z zaostrzoną dyskusją polityczną wśród tej 
część emigracji, która opowiedziała się po stronie 
Prawa i Sprawiedliwości. Do tych ataków i dyskusji 
przyłączyły się także radykalne środowiska prawico-
we w Szwecji, bardzo często używającymi antyse-
mickiej retoryki. NGP krytykując takie postawy stała 
się głównym wrogiem tych środowisk. W najnow-
szym wydaniu polskojęzycznej gazetki wydawanej w 
Sztokholmie przez byłych funkcjonariuszy peerelow-
skiego ośrodka Czwartej Władzy – wydrukowano ko-
lejny paszkwil Ludomira Gąssowskiego. Jest tam hoł-
downiczy wobec E. Smolara oraz A. Koraszewskiego 
tekst, którego autor,  odnosząc się do wydanej przez 
‘Aneks’ w 1977 roku mojej ‘Czarnej Księgi Cenzury 
PRL’, znów niczym zdartą płytę namolnie odtwarza i 
wciska niezorientowanemu w temacie cenzury czytel-
nikowi, nagraną na tejże płycie ‘bajeczkę dla grzecz-
nych dzieci’ o peereloowskiej cenzurze. Autorem tych 
słów był toczący “wojnę” od wielu lat z redakcją 
Nowej Gazety Polskiej, Tomasz Strzyżewski. O jego 
roli na emigracji NGP pisała parokrotnie, co oczywi-
ście nie zawsze mu się podobało.

Inwektywy, oskarżenia i pomówienie wobec re-
daktorów Nowej Gazety Polskiej formułowane były 
zarówno przez “politycznych” przeciwników, jak i 
osoby niezadowolone z tego, że gazeta ujawniała na 
przykład ich niezbyt chwalebne zachowanie. Z pozy-
cji niemal monopolisty na polskim rynku wydawni-
czym, Nowa Gazeta Polska z pewnością była opinio-
twórcza i narażona na różne ataki.

Redaktorem “Nowej Gazety Polskiej” i jej za-
łożycielem jest Tadeusz Nowakowski, a z gazetą 
współpracują dziennikarze i publicyści mieszkający 
w Szwecji. Wśród stałych publicystów (w różnych 
okresach) znaleźć można Michała Moszkowicza, 
Andrzeja Szmilichowskiego, Aleksandra Kwiat-
kowskiego, Annę Andersson-Jasiulewicz, Ludo-
mira Garczyńskiego-Gąssowskiego, Teresę Järn-
ström-Kurowską, Jacka Nadzina, Tadeusza Ur-
bańskiego, Teresę Urban, Piotra Cegielskiego, 
Zygmunta Barczyka i wielu innych. Na łamach NGP 
publikowały niemal wszystkie osoby należące do “in-
telektualnego” środowiska Polonii szwedzkiej. 

Redakcja, począwszy od 2000 roku, przyznaje 
Nagrody Polonii Szwedzkiej “Poloniki” (dla Polaka 
Roku w Szwecji, Nagrodę Artystyczną, Nagrodę 
Przyjaciół i Nagrodę Specjalną), które stały się naj-
bardziej prestiżowymi nagrodami przyznawanymi 
dla reprezentantów Polonii szwedzkiej. Do 2017 ro-
ku nagrody odebrało niemal 60 laureatów. NGP była 
także inicjatorem organizacji wyborów Miss Polonii 
Szwedzkiej (w 2001, 2002 i 2003 roku). W 1999 
roku czytelnicy gazety wybierali Polaka Stulecia w 
Szwecji – został nim słynny grawer Czesław Słania. 

Kontynuując tradycje wydawania gazety kultural-
no-literackiej (zapoczątkowane wydawaniem “Za-
padu” kilka lat wcześniej) NGP zainicjowała także 
wydawanie nowego dodatku kulturalno-literackiego 
“Most” pod redakcją Michała Moszkowicza i Ry-
szarda Piekuta. Ukazały się tylko cztery numery 
(ostatni w 2014 roku). Warto odnotować także inicja-
tywy wydawania specjalnych edycji gazety jak NGP 
Malmö (11 numerów do 2018 roku), NGP Göteborg 
(6 numerów do 2016 roku) i NGP Historia (jeden nu-
mer w 2014 roku).  

Fragment artykułu, który ukazał się w książce “Polska 
literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989” w opracowaniu 
Ewy Teodorowicz-Hellman i Janiny Gesche (Uniwersytet 
Sztokholmski, Sztokholm 2017).

Tadeusz Nowakowski

Krakowskie
szopki 
ponownie w 
Sztokholmie
Wystawy słynnych krakowskich 
szopek zawsze przyciągały w 
Sztokholmie wielu odwiedzających. 
Tę unikalną ekspozycję będzie 
można zobaczyć ponownie – tym 
razem w specjalnej świątecznej 
scenerii, w równie unikalnym 
Muzeum Hallwylska w samym 
centrum Sztokholmu koło 
Norrmalmstorget.

„Krakowskie szopki rozświetlają mroczną zimową 
noc – pisze Anna Głowacka, jedna z organizatorek 
wystaw. – Szopka kryje w sobie miłość do Świętej 
Rodziny i miasta Krakowa. Dzięki corocznemu kon-
kursowi na najpiękniejszą szopkę, powstają nowe,  
a pasja i zaangażowanie ich twórców trwa nadal. 
Te bajkowe zamki są stworzone ku chwale Boga. W 
centrum krakowskich szopek jest zawsze Dzieciątko 
Jezus, bezbronne dziecko przychodzące do nas, aby 
szerzyć przesłanie miłości i światła. Lśniące krakow-
skie szopki z aniołami w wyjątkowy sposób kształtują 
świętą noc”.

Zwyczaj inscenizowania figuralnych przedsta-
wień ukazujących wydarzenia związane z naro-
dzeniem Chrystusa wywodzi się z kultu żłóbka 
betlejemskiego, który sięga wczesnego średniowie-
cza. Upowszechnienie się takich widowisk w całej 
Europie nastąpiło w XIII wieku, za sprawą świętego 
Franciszka, który w 1223 roku, wykorzystując natu-
ralną scenerię i zwierzęta, ukazał w „żywych obra-
zach” historię narodzin Chrystusa. Przedstawienia te 
– zwane w Polsce jasełkami – organizowane były w 
kościołach i klasztorach (zwłaszcza tych opartych na 
regule franciszkańskiej). Na tle dekoracji ze skałami i 

grotami ustawiano żłóbek oraz rzeźbione w drewnie 
figurki Dzieciątka, Matki Boskiej, św. Józefa, pastusz-
ków, zwierząt, Trzech Królów i inne. Poszczególne 
zakony rywalizowały ze sobą, starając się uatrakcyjnić 
przedstawiane misterium m.in. przez rozbudowę de-
koracji i wprawianie w ruch poszczególnych figurek, 
zwiększanie ich liczby, a także przez wprowadzanie 
do przedstawień postaci świeckich, niezwiązanych z 
tradycją ewangeliczną. Pojawiła się cała galeria egzo-
tycznych postaci: Arabowie, Persowie, Murzyni, ka-
rawany, wielbłądy itd. Dekorację tworzyły orientalne 
ruiny i południowa roślinność. 

W drugiej połowy XIX wieku wykształciły się ce-
chy architektoniczne wyraźnie odróżniające szopki 
wykonywane w Krakowie od innych. Wpłynęły na to 
wzorce zabytkowych krakowskich budowli: głównie 
kościołów. Stylowa różnorodność krakowskich za-
bytków dostarczała twórcom bogatego źródła inspira-
cji. Wykształciła się szopka w formie smukłej budow-
li z dominującymi wieżami. Twórcami tej oryginalnej 
formy byli murarze i pracownicy budowlani z przed-
mieść Krakowa: Krowodrzy, Zwierzyńca, Czarnej 
Wsi, Grzegórzek, Ludwinowa.

W Sztokholmie zobaczymy kolekcję około 30 
szopek różnej wielkości wypożyczonych z Muzeum 
Historycznego w Krakowie. Wystawę otworzy kardy-
nał Anders Arborelius, a czynna będzie od 10 listo-
pada 2018 roku do 27 stycznia 2019 roku. (ngp)

Młoda Polska 
w Szwecji

27 października Muzeum Sztuki w Göte-
borgu otwiera przekrojową wystawę poświę-
coną sztuce polskiej z przełomu XIX i XX 
wieku. Młoda Polska to znaczący okres w hi-
storii polskiej sztuki, jednak w dużej mierze 
nieznany zagranicznym odbiorcom. Wystawa 
w Muzeum Sztuki w Göteborgu chce to 
zmienić, prezentując szwedzkiej publicz-
ności scenę artystyczną w Polsce u schyłku 
XIX-wieku. Na wystawie znajdzie się ponad 
60 dzieł sztuki, wypożyczonych z Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Muzeum Naro-
dowego w Krakowie i Muzeum Sztuki 
w Łodzi. Większość z nich to płótna du-
żych formatów, namalowane przez najzna-
mienitszych polskich artystów, takich jak 
Olga Boznańska, Józef Chełmoński, Jacek 
Malczewski, Józef Mehoffer, Edward Okuń, 
Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz, czy 
Stanisław Wyspiański. Wystawa czynna bę-
dzie do 17 marca 2019 roku.



NGP 19/2018 (426)



NGP 19/2018 (426)

Tekst i foto:

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Spacerkiem po 
Busku-Zdroju

Początki Buska sięgają XII wieku. Wtedy to, na jego dzisiejszym terenie, ist-
niała osada pasterska. Pierwsza wzmianka w kronice krakowskiej bulli papie-
skiej pochodzącej z 1166 roku, dotyczy kościoła pod wezwaniem św. Leonarda 
w miejscowości Bugsk. Kościół ten od wieków ściągał do siebie rzesze wiernych 
pątników, szukających pomocy w wielu schorzeniach  i przypadłościach losu.

Opierając się na kronikach Jana Długosza, założycielem Buska był jego pierw-
szy właściciel niejaki Dzierżko (Dersław z Chodla Rycerskiego). To on w latach 
1180-1185 sprowadził tu zakon sióstr Norbertanek, którym ufundował klasztor, a 
w testamencie pozostawił całą resztę swojego majątku. Ważnym elementem, któ-
ry przyczynił się do rozwoju tej osady, były istniejące tu solanki. Immunitet na 
ich eksploatację i ważenie soli wydał w 1252 roku książę sandomierski Bolesław 
Wstydliwy. Wkrótce potem, głównie dzięki staraniom sióstr Norbertanek, książę 
Leszek Czarny nadał miejscowości prawa miejskie co nastąpiło w roku 1287. W 
tym też czasie Busko dzieliło się na 2 części: miejską z prawem niemieckim oraz 
drugą, zorganizowaną na prawie polskim. W tej drugiej części zaczęły powstawać 
pierwsze domy zdrojowe z kąpielami solankowymi dla chorych ...na kości i wszel-
kie kłopoty z poruszaniem się....

Busko, zatem znalazło ogromne uznanie na arenie europejskich uzdrowisk i w 
miarę szybko zaczęli tutaj napływać kuracjusze. Leczono tutaj przeważnie solan-
kowymi kąpielami, które pomagały zarówno na schorzenia reumatyczne jak też i 
na choroby skóry.

Dzięki królowi Władysławowi Jagielle, który wraz z żoną aż 4-krotnie gościł w 
mieście, zaczęto tu organizować jarmarki. Królowa Jadwiga uważana jest nawet 
za pierwszą kuracjuszkę buskiego kurortu. Wzmianki o przygotowywanych dla 
niej kąpielach można napotkać w zapiskach zakonnic. Podobno nasza pani uwiel-
biała gorące kąpiele solankowe, a osoby je przygotowujące bały się ....co by jasna 
paniusia skórki sobie nie poparzyła....

W 1655 roku najazd szwedzki prawie doszczętnie zniszczył miasto, którego od-
budowa trwała kilkanaście lat. Swoją świetność odzyskało ono dopiero na krótko 
w 1776 roku, dzięki istniejącym tu źródłom solankowym i ogromnemu napływowi 
kuracjuszy, nawet zza granic Polski. Ten naturalny środek po raz pierwszy opisał 
w celach leczniczych miejscowy lekarz Jan Winterfeld. Jego pacjentami byli je-
dynie miejscowi żebracy, ale sukces w terapii zaczął ściągać do Buska coraz więcej 
kuracjuszy i w 1828 roku przebywało tu już 202 pacjentów. O leczniczych właści-
wościach wód, przekonał się także ówczesny właściciel miasta Feliks Rzewuski. 
Dzięki jego staraniom, w dniu 1 czerwca 1836 roku nastąpiło oficjalne otwarcie 
uzdrowiska, z przepięknym gmachem Łazienek (zaprojektowanych przez same-
go Henryka Marconiego, polskiego architekta włoskiego pochodzenia) oraz roz-
ległym ogrodem autorstwa Ignacego Hanusza. Do dziś, obiekt ten nosi nazwę, 
uzdrowisko Marconi.

Dużą rolę w rozwoju uzdrowiska odegrali lekarze, m.in. Aleksander Dobrzań-
ski, który jako pierwszy rozpoczął terapię mułami mineralnymi, a także Szymon 
Starkiewicz, który rozpoczął tu leczenie chorych dzieci. To właśnie z jego inicja-
tywy wybudowano w Busku pierwsze sanatorium dziecięce, zwane „Górką”.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej do użytku oddano Wojskowy Szpital 
Sezonowy Busko-Zdrój, dziś znany jako 21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-
Rehabilitacyjny. Po zakończeniu działań wojennych, zaplecze uzdrowiskowe prze-
żywało prawdziwy rozkwit. Do użytku oddano m.in.: Sanatorium „Nida-Zdrój”, 
Szpital Uzdrowiskowy „Krystyna”, Sanatorium „Włókniarz”, Sanatorium „Rafał” 
oraz „Willę Zieloną”, a co najważniejsze w 1960 roku rozpoczęto w Busku-Zdroju 
produkcję uzdrowiskowej wody mineralnej „Buskowianka”, która znana jest w ca-
łym kraju.

Do Buska-Zdroju bardzo łatwo jest dotrzeć z pobliskich Kielc komunikacją auto-
busową lub też kolejową. Ogromna baza hotelarsko- gastronomiczna, jest w stanie 
sprostać najbardziej wygórowanym potrzebom turystów.
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Polacy na szczytach świata
„Jak potopu świata fale 
zamrożone w swoim biegu 
stoją nagie Tatry w śniegu 
by graniczny słup - zuchwale” 

Wincenty Pol „Pieśń o ziemi naszej”

TATRY – najwyższe góry w Polsce, 
najwyższe gniazdo skalne w Europie 
środkowej, od Alp po Kaukaz, długo 
czekały na nadejście człowieka – 
świadomego eksploatora, naukowego 
badacza, alpinisty. Wymieniane już 
w kronice z X w. pod zmienioną nieco 
nazwą „Tritri”, były przez stulecia 
przystanią  dla przemytników, 
raubsiców z Chochołowa i Liptowa, 
uciekinierów politycznych. Tędy 
udawał się na emigrację Seweryn 
Goszczyński po upadku Powstania 
Listopadowego. Tatry były też 
widownią jednego z najpotężniejszych 
zrywów, Powstania Chochołowskiego 
w roku 1848.

Jednym z pierwszych badaczy Tatr, turystą gór-
skim, który i w tej dziedzinie znacznie wyprzedził swą 
epokę, był wybitny działacz polityczny i naukowiec 
okresu Oświecenia – Stanisław Staszic. W pierw-
szych latach XIX w. wchodzi on m.in. na Łomnicę i 
Kołowy, szczyty należące do najwyższych w Tatrach 
i po dziś dzień niełatwe nawet dla zaawansowanego 
turysty. Wyniki swych badań naukowych publikuje 
Staszic w książce „O ziemiorództwie Karpat”. Od jej 
wydania upłynęło jednak znów kilkadziesiąt lat, za-
nim odkrywcza wola człowieka wkroczyła do wnętrza 
groźnych, pełnych niespodzianek gór. Turystów ta-
trzańskich pierwszej połowy XIX w. policzyć można 
na palcach jednej ręki i dopiero po r. 1860 iniciatywa 
dra Tytusa Chałubińskiego ukazała Tatry społeczeń-
stwu polskiemu wszystkich zaborów. Chałubiński był 
nie tylko propagatorem klimatycznych i uzdrowisko-
wych walorów Zakopanego, niedawnej prymitywnej 
wsi góralskiej, nie tylko odkrywcą miejscowego, lu-
dowego folkloru, którego idealnego przedstawiciela 
znalazł w Krzeptowskim-Sabale, ale także wielkiej 
klasy turystą. Jego wyprawy przeszły do legendy, 
ożywiły martwe i groźne Tatry, wprowadziły do wnę-
trza gór zawadiacką wesołość, umożliwiły swobodny 

kontakt człowieka z przyrodą. Wyprawy liczne i hucz-
ne, nocowały zwykle pod gołym niebem, przy ogniu 
watry (ogniska). Na biwakach, a także w czasie po-
dróży konnymi furkami do wysoko położonych kotlin 
tatrzańskich, przygrywała kapela słynnego Bartusia 
Obrochty. Rzecz charakterystyczna – inicjatywa od-
krycia gór należała z reguły do ludzi z miasta, często 
luminarzy nauki i kultury. Na miejscu jednak znaleźli 
oni nie zastąpionych pomocników – przewodników 
tatrzańskich. Nazwiska Gąsieniców, Krzeptowskich, 
Tatarów, Sieczków przeszły do tradycji i legendy. 
Szczególnie postać Klimka Bachledy, tragicznego 
bohatera ratowniczej epopei na Małym Jaworowym, 
stała się wzorem do naśladowania. Potomkowie 
owych legendarnych niemal przewodników ta-
trzańskich stanowią po dziś dzień trzon Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wielu z nich 
należy także do czołówki alpinistów. 

W bohaterskiej, pionierskiej epoce Chałubińskiego, 
pada większość najwyższych szczytów tatrzańskich. 
Sam doktór wchodzi np. na Lodowego (2630 m.) 
przez Konia. W wejściu na najwyższy szczyt Tatr 
– Gerlach (2663 m) – uczestniczy zakopiański pro-
boszcz, ks. Stolarczyk, chłop z pochodzenia, jedna 
z najciekawszych ówczesnych postaci Zakopanego. 

Wszystkie te wejścia były dokonywane oczywiście 
najłatwiejszymi drogami. Era nowoczesnego taternic-
twa rniała dopiero nadejść. Pod koniec XIX w. sprzęt 
asekuracyjny – lina, haki, młotek – zaczynał dopiero 
wchodzić w użycie. Zdobycie Mięguszowieckiego 
Szczytu przez syna dra Chałubińskiego – Ludwika 
oraz wyczyn Jana Gwalberta Pawlikowskiego, 
który wdarł się na szczyt uważanej za niedostepną 
turni Mnicha – oto pierwsze zapowiedzi taternickiej 
wiosny. 

„Ta perć jest najhonorniejsza, której nie ma wcale”

Polski ruch górski wkracza w stadium organiza-
cyjne. Z powstałego jeszcze w r. 1873 Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, wyodrębnia się Sekcja 
Turystyczna przekształcona w pierwszych latach 
XX wieku w istniejący do dziś Klub Wysokogórski. 
Jednocześnie powstaje wiele efemerycznych często 
stowarzyszeń, o nazwach tyleż nierealnych co ambit-
nych. Przedstawiciele lwowskiego „Himalaya Clubu” 
– Klemensiewicz, Kordys i Maślanka są wówczas 
autorami szeregu poważnych przejść taternickich, 
niewiele im ustępują wspinacze z krakowskiego 
„Kilimandżaro Clubu”. W r. 1910 czołowi narciarze 
i taternicy zakopiańscy – Bednarski, Lesiecki, Zdyb 
i Loria – odzierają z nimbu tajemniczości południo-
wą ścianę Zamarłej Turni, uważaną za najtrudniejszą 
w Tatrach. Nowe, zapierające dech w piersiach osią-
gnięcia sypią się jak z rogu obfitości. 

Polskie taternictwo, zarówno pod względem spor-
towym jak i organizacyjnym – pierwsze lata niepod-
ległości zastają dobrze przygotowane. Na początku 
lat dwudziestych wyrasta nowe pokolenie wspinaczy. 
Wyraźnie rośnie też poziom osiągnięć w skale i – co-
raz częściej – lodzie (pierwsze kroki stawia taternic-
two zimowe). Wspinaczego hartu nabiera w Tatrach 
czołówka, która w latach trzydziestych zaatakuje 
szczyty Alp i – wyższych jeszcze – gór egzotycznych, 
zamorskich. Nie wszystkim jednak dane będzie repre-
zentować polskie barwy na alpejskim poligonie. 

Sport wspinaczy, najbardziej szlachetny i bezintere-
sowny, bezpośrednie starcie człowieka z przyrodą, jest 
pasją ryzykowną, często wymaga ofiar nawet najwyż-
szych – życia ludzkiego. W latach dwudziestych ginie 
na Kozim Wierchu rzadkiej wody talent – z reguły 
wspinający się samotnie – Leporowski. Na Zamarłej 
Turni ginie awangardowy malarz Szczu-ka, jeszcze 
jedna ofiara Tatr, po kompozytorze Mieczysławie 
Karłowiczu, przywalonym w czasie wycieczki nar-
ciarskiej lawiną z Małego Kościelca. Tatrzański ży-
wioł jest piękny i nierozumny, jego wielbiciele często 
przypłacają swą bezgraniczną miłość życiem. Ten 
los nie ominął także permanentnych rywali z zachod-
niej ściany Łomnicy – Wincentego Birkenmajera i 
Wiesława Stanisławskiego. Pierwszy umiera z wy-
czerpania na Galerii Gankowej, drugi ginie na ścianie 
Kościółka w Dolinie Batyżowieckiej. Giną ludzie, ale 
padają także najtrudniejsze ściany. Żabi Koń, Ostry, 
Mały Kieżrnarski, oto największe osiągnięcia owych 
lat, drogi których nie wypatrzysz najsilniejszą nawet 
lornetką, drogi nieistniejące, tworzone sprawnością 
mięśni i fantazją wspinaczy, uczepionych jak pająki 
w ścianie pionowej lub nawet przewieszonej, wierzą-
cych we własną sprawność, linę łączącą z asekurują-
cym towarzyszem i... szczęście.

Przyszłość taternictwa leży poza Tatrami

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych 
wspinaczkowe możliwości w Tatrach wydają się w 
zasadzie wyczerpane. (Jak mylne było to przekonanie, 
dowiodły lata późniejsze, wprowadzające taternictwo 
na nowy, supermodernistyczny pułap (o czym niżej). 
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W dniach 5-10 września przebywało w Szczecinie, 
na plenarym posiedzeniu Konferencji Episkopatu 
Krajów Nordyckich, siedmiu biskupów katolickich ze 
Szwecji (ks. kard. Anders Arborelius (Sztokholm), 
Danii (ks. bp Czesław Kozoń (Kopenhaga), Norwegii 
(ks. bp Bernt Eidsvig (Oslo/Trondheim oraz ks. bp 
Berislav Grgić (Tromso), Finlandii (ks. bp Teemu 
Sippo (Helsinki) oraz Islandii (ks. bp David Tencer 
(Reykjavik) oraz emerytowany ks. bp Pier Burcher. 
Miejscem ich spotkania, obrad i pracy był Dom św. 
Józefa przy ul. Strzałkowskiej na Golęcinie.

Zwykle biskupi ci spotykają się w jednym z kra-
jów nordyckich, dwa razy do roku. Czasem jednak są 
zapraszani do innych krajów. W Szczecinie obrado-
wali po raz pierwszy. Zaproszenie wyszło z Polski za 
sprawą ks. prałata Jana Zalewskiego, który 20 lat 
posługiwał w Danii. 

Na plenarym posiedzeniu Konferencji Episkopatu 
Krajów Nordyckich, jak podaje komunikat prasowy, 
biskupi stanęli jednoznacznie po stronie atakowane-
go ostatnio Papieża Franciszka, zapewniając Go 
o swoim poparciu i modlitwie. W liście do Papieża 
biskupi zapewniają Ojca Świętego o swoim poparciu 
i modlitwie za Niego w czasach, kiedy Kościół jest 
prawie rozrywany sporami,  a w ostatnim czasie także 
osobistymi atakami na Jego Osobę. W związku z taką 
sytuacją biskupi zwracają się do wiernych w swoich 
krajach o zachowanie postu w dniu 5 października br. 
oraz wzywają do udziału w modlitwach za Papieża i 
Kościół podczas Święta Różańcowego w dniu 7 paź-
dziernika br. Do modlitwy i postu za Papież przyłą-
czy się również Arcybiskupie Wyższe Seminarium 
Duchownego w Szczecinie – zapowiedział ks. dr 
Krzysztof Łuszczek, rektor szczecińskiego semina-
rium – w odpowiedzi na apel biskupów. 

Kolejnym tematem konferencji plenarnej był zbli-
żający się synod biskupów poświęcony młodzieży pn. 
Młodzież, wiara i sytuacja młodych ludzi, a w szcze-
gólności odróżnianie powołań. Zdaniem biskupów...
wdzięczność za powołania, zaufanie pokładane w 
młodych ludziach i przekazywanie odpowiedzialno-
ści zamiast niezdrowych mechanizmów kontrolnych 
są ważne, aby przyciągnąć młodych ludzi do naszego 
Kościoła i towarzyszyć im adekwatnie na ich ducho-
wej drodze. 

Obradujący biskupi podjęli też tematy związane z 
ekologią, zgodnie z myślą Papieża Franciszka, wyra-
żoną w encyklice „Laudato Si”, wzywającą wszyst-
kich do wspólnej troski o przyrodę, która ma wyrazić 
się w „nawróceniu ekologicznym”. 

Następnym tematem, omówionym w czasie obrad 
plenarnych, była pergrynacja relikwii św. Teresy z 
Lisieuux oraz relikwii jej rodziców po krajach skandy-
nawskich. Z tej okazji ogłoszono specjalny list paster-
ski „Powrócę”, w którym czytamy m.in.: ...całe nasze 
ziemskie życie jest pielgrzymowaniem. Jako Kościół, 
jako święty lud Boży, jesteśmy w wędrówce do wiecz-
nej chwały, którą otwiera przed nami Ojciec. Tak jak 
lud Izraela po wyjściu z Egiptu zostawił za sobą stary 
kraj, tak samo my w drodze do Ziemi Obiecanej musi-
my zostawić nasze grzechy za nami...

W tej pielgrzymce Jezus i Jego święci są zawsze z 
nami. Będzie to dla nas szczególnie widoczne tej je-
sieni, kiedy relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
wraz z relikwiami jej świętych rodziców Louisa i Zélie 
Martin będą pielgrzymować przez nasze kraje skan-
dynawskie... Teresa od Dzieciątka Jezus jest jedną z 
kobiet – Doktorów Kościoła, która pomogła niezliczo-
nej ilości ludzi przyjąć Boże miłosierdzie.  Zarówno 
poprzez swoje życie, jak i swoje pisma, nieustannie 
zwracała uwagę na kluczowe przesłanie Ewangelii: 
Ojciec posłał jedynego Syna, aby uczynił nas swymi 
ukochanymi dziećmi. Odkrycie tego dziecięctwa jest 
wielkim szczęściem dla człowieka. W naszej słabości i 
małości, ta wielka łaska i godność stają się tymi czę-
ściami nas, które wznoszą nas do Boga w małych i 
prostych okolicznościach naszego codziennego życia. 
Nasza niedoskonałość nie stanowi żadnej przeszkody 
na tej drodze. Bóg posłał swego Syna właśnie do sła-
bych, niedoskonałych i grzeszników „Bo wejrzał na 
uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 48) mówi Dziewica 
Maryja w pieśni uwielbienia, Magnificat. Przesłanie 
Teresy jest echem tej pieśni uwielbienia, która ciągle 
brzmi w kościelnej liturgii, każdego wieczora w nie-
szporach. Tak jak Maryja, Teresa może nas nauczyć 
kroczyć tą „małą drogą”, drogą zbawienia, obecności 
Jezusa i naśladowania Go.  

Nordyccy biskupi uczestniczyli wreszcie w liturgii 
w wybranych kościołach Szczecina i poza nim. I tak 
w sobotę (8 września) odwiedzili Chojnę, gdzie pod-
czas porannej Mszy św. w kościele pw. Świętej Trójcy 
ks. biskup Reykiawiku, David Tencer oraz biskup 
Kopenhagi ks. Czesław Kozoń udzielili młodzieży 
sakramentu bierzmowania. Następnie w tamtejszym 
kościele Mariackim odbyły się XXIX Dni Integracji 
i Ekumenizmu, w których wzięli udział liczni wierni 
z Polski i Niemiec. Nabożeństwu przewodniczył tam 
ks.bp Czesław Kozoń, a kazanie wygłosił bp sztok-
holmski kard. Anders Arborelius. Metropolitę szcze-
cińsko-kamieńskiego ks. abp Andrzeja Dzięgę repre-
zentował ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz.

Biskupi goszczący w Szczecinie spotkali się także z 
duchownymi innych wyznań chrześcijańskich: ewan-
gelicko-augsburskiego i prawosławnego. Rozmawiali 
z nimi o wadze i roli ekumenizmu w życiu codzien-
nym Kościoła oraz o potrzebie modlitwy w intencji 
zjednoczenia.  

Następnie w niedzielę (9 września) ks. bp Czesław 
Kozoń odprawił Mszę św. w Bazylice św. Jana 
Chrzciciela, a kard. Anders Arborlelius – w bazyli-
ce katedralnej pw. św. Jakuba. Pozostali biskupi od-
wiedzili parafie: św. Józefa (na ach); św. Mikołaja 
(kościół przy ul. Golisza), św. Rodziny (kościół 
przy ul. Królowej Korony Polskiej), Bożego Ciała 
na Niebuszewie oraz Sanktuarium MB Fatimskiej na 
osiedlu Słonecznym.

Przygotowaniami do Konferencji Episkopatu Kra-
jów Nordyckich zajmowała się s. Anna Mirijam 
Kascher ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Naj-
droższej Krwi.

Biskupi nordyccy na XXIX Dniach Integracji i Ekumenizmu w Chojnie. Foto: Leszek Wątróbski
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Leszek Wątróbski

Wąska czołówka taterników nie widzi już w zasadzie 
możliwości pierwszych przejść nowymi drogami i 
zdaje się być skazana na ciągłe powtarzanie dróg już 
opanowanych. Niezależnie od tego taternictwo nie ma 
się jeszcze czym pochwalić na arenie międzynarodo-
wej, nasze osiągnięcia w porównaniu z narodami al-
pejskimi (Francuzi, Szwajcarzy, Austriacy, Niemcy) 
czy Anglikami są w roku 1930 żadne. 

Wprawdzie już w r. 1818 młody polski poeta 
Antoni Malczewski, zapewne (jak wieści źródłowe 
niosą) uniesieniami romantyzmu (i zawiedzioną mi-
łością) wiedziony, stanął na szczycie Europy – Mont 
Blanc (4807 m) – było to wówczas dopiero VIII wej-
ście. Wprawdzie w tymże roku stanął on jako pierw-
szy człowiek na nieporównanie trudniejszej iglicy 
Aiguille du Midi. Na początku XX w. Alpy penetro-
wali, wzdłuż i wszerz, wybitni naukowcy – bracia 
Smoluchowscy, zaś Edward Janczewski stanął w r. 
1916 na „najpiękniejszej górze świata” Matterhornie .

W r. 1930 było to jednak bardzo mało. Organizacja 
pierwszej, oficjalnej wyprawy polskiego Klubu Wyso-
kogórskiego w Alpy stała się sprawą naglącą. Pada 
hasło: „Przyszłość taternictwa leży poza Tatrami”. 
Istotnie bowiem, zdobycie większego doświadczenia 
w terenie śnieżno-lodowym (a jak wiadomo szczyty 
Alp pokryte są grubą skorupą nietopniejącego śniegu 
i lodu przez okrągły rok) pozwoliło by w przyszło-
ści wyrwać przyrodzie ostatnie zagadki Tatr w zi-
mie. Ponadto sukcesy w górach wysokich mogłyby 
stać się wielkiej miary czynnikiem propagandowym, 
przyciągającym w Tatry szerokie rzesze młodzieży. 
Taternictwo było bowiem w okresie międzywojen-
nyrn sportem stosunkowo elitarnym, dość kosztow-
nym, przyciągającym z reguły ludzi wykształconych, 
szukających w zetknięciu z przyrodą odprężenia i 
antytezy swej codziennej działalności w wielkomiej-
skich ośrodkach. Stąd nigdy nie brak było w Tatrach 
artystów – ludzi znajdujących w górach natchnienie 
dla swej różnorakiej twórczosci. 

Poza już wymienionymi, na stale łączyli swe ży-
cie z górami obaj Witkiewicze – ojciec i syn, Rafał 
Malczewski, Jalu Kurek, zakopiańczyk – powojen-
ny dyrektor Szkoly Rzeźby – Antoni Kenar, pisarz 
J.M. Rytard i wielu innych, nierzadko jeszcze bar-
dziej znanych i wybitnych. 

Pod koniec lat dwudziestych „ambasadorern” pol-
skiego taternictwa w Alpach był Jerzy Golcz, wspi-
nacz, co się zowie, zuchwały, często podejmujący sa-
motne wyprawy i posiadający zazwyczaj wyjątkowe 
szczęście. W czasie jednej ze wspinaczek na szczyt 
Le Pave potrafił on ześlizgnąć się kilkaset metrów 
w dół po lodowcu, by później ... o własnych siłach – 
choć poturbowany – dojść do schroniska. Golcza wi-
dzimy także w składzie I Polskiej Wyprawy w Alpy 
Delfinatu w r. 1931, w czasie której oprowadzał on 
niejako swych kolegów, świetnych taterników, lecz 
nowicjuszy wśród lodowych, czterotysięcznych ma-
sywów Barre des Ecrins czy La Meije. W wyprawie 
wzięli m.in. udział: Wincenty Birkenmajer, Jan 
Kazimierz Dorawski i Jan Alfred Szczepański. 
Dokonała ona kilku ładnych i dość trudnych powtó-
rzeń, w sumie jednak nie mogła stać się więcej niż 
rekonesansem. Również dalsze wyprawy alpejskie w 
latach trzydziestych nie mogły siłą rzeczy przynieść 
polskiemu alpinizmowi jakichś rewelacyjnych suk-
cesów. Większość liczących się wówczas dróg al-
pejskich była już (nierzadko wielokrotnie) pokonana, 
inne – w pełni osiągalne dziś również przez Polaków 
– były wówczas poza czyimkolwiek zasięgiem, leża-
ły poza progiem możliwości fizycznych, psychicz-
nych i sprzętowych. Toteż w czasie wypraw w Alpy 
Sabaudzkie (masyw Mont Blanc), Delfinackie czy 
Wysokie Taury, Polakom pozostawały powtórzenia. 
Najtrudniejsze i najwartościowsze z nich to przejście 
grani Iluminaty oraz ostrogi Brenva w masywie Mont 
Blanc. 

Jak się okazało, większe pole do popisu znaleźli 
Polacy w wyprawach zamorskich, w góry egzotyczne. 
I tu posiadaliśmy nie byle jakie, choć oparte najczę-
ściej na inicjatywie jednostek, tradycje. Pionierami 
polskiego alpinizmu na obu półkulach byli z reguły 
wychodźcy polityczni, pozostający niekiedy z ko-
nieczności w służbie obcych państw. Strzelecki w 
górach Australii, Ignacy Domeyko – niestrudzony 
eksplorator Andów Chilijskich, gen. Chodźko na 
Araracie i Antoni Jakubski na Kilimandżaro – usta-
nawiali rekordy wysokości, które miały być pobite 
dopiero przez I Polską Wyprawę w Andy. (cdn)

Aleksander Kwiatkowski
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