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ANDRZEJ SZMILICHOWSKI: Dwadzieścia
bez mała lat temu, w 2000 roku, napisałem książkę „Zapiski z przyjacielem w tle”, która wywołała
w polskim Sztokholmie spore ruchy tektoniczne.
Pisząc „Zapiski” nie zdawałem sobie absolutnie
sprawy, że produkuję materiał wybuchowy. 2
EWA KOROLCZUK: Nigdy nie zapomnę wieczoru, kiedy jeszcze jako gimnazjalistka, po raz pierwszy zobaczyłam w kinie „Fanny i Alexander” Bergmana. Film wywarł na mnie niesamowite wrażenie.
Odtąd stałam się wielbicielką nie tylko szwedzkiej
literatury, ale także szwedzkiego kina. 9
ZYGMUNT BARCZYK: Krytyka poczynań Barona
Haussmanna była druzgocąca i przychodziła z wielu
stron, nie tylko ze strony wpływowych Paryżan. Mówiono o przebudowie Paryża, jako symbolu napoleońskiego despotyzmu. Krytykowano dokonującą się
rewolucję urbanistyczną za to, że jest emblematycznym przykładem burżuazyjnego ucisku. 10

Generał Jaruzelski miał kłopoty z public relation i
nie wiedział, co począć. W końcu zdesperowany pomyślał, że przecież nikomu jeszcze nie zaszkodziło
poprosić Pana Boga o pomoc. I tak też uczynił następującymi słowami: – Panie Boże! Robię, co mogę,
przecież wiesz, żeby Ruski nie wszedł do Polski. I mi
się to jako tako na razie udaje, ale Polacy mi nie wierzą i wymyślają od ostatnich swołoczy! Zrób coś Boże,
ratuj, bo ginę! Wiadomo – mówił dalej – Łazarza
nie wskrzeszę, bo kto dziś daje chłopcom takie imię,
ale może mógłbym na przykład przejść suchą nogą
po królowej rzek polskich? I najlepiej koło Mostu
Poniatowskiego w czasie dużego ruchu. Nie musisz
nawet Panie Boże sam, jakiś odpowiedzialny anioł w
zupełności wystarczy! To jak, pomożecie?
– Załatwione! – rzekł krótko Bóg. – Pomogłem
Gierkowi, pomogę i tobie! Staw się jutro rano przy
moście, i idziesz!
Jaruzelski przyjechał (przecież nie przyszedł! Kto
z rządu chodzi?, to taka tradycja już) razem z całym
sztabem generalnym i partyjną górą i kazał TVP (ta
sama tradycja!). Potem podszedł do wody i spróbował delikatnie butem. Przycisnął mocniej i czuje, że
trzyma! Drugą nogę postawił, też trzyma! Poszedł aż
na środek rzeki, śmiał się, podskakiwał, pohukiwał,
no entuzjazm!

ANDRZEJ
SZMILICHOWSKI
Dwadzieścia bez mała lat temu,
w 2000 roku, napisałem książkę
„Zapiski z przyjacielem w tle”, która
wywołała w polskim Sztokholmie
spore ruchy tektoniczne. Pisząc
„Zapiski” nie zdawałem sobie absolutnie sprawy, że produkuję materiał wybuchowy. Myślałem naiwnie,
że to niewinny żart, ale ku mojemu
zdumieniu, parę osób okropnie się
nadęło i odbył się nade mną – w sali
tronowej Instytutu Kultury –
sąd skorupkowy z gilotyną w tle.

sprytu i filozofii, staropolskiej rubaszności oraz olbrzymia ilość kurwienia.
Polacy są specjalistami od dowcipów o: Żydach
(mądrzy, chytrzy, naiwni), Ruskich (głupi, prymitywni), Szkotach (tacy niby oszczędni), komunistach
(chamscy debile), seksie (opowiadamy dużo, ale
bez wdzięku). Jak również o: politykach, księżach,
zakonnicach, aktorach, dyplomatach, złotej rybce,
przyszła-baba-do-lekarza (Co Pani je? Krawcowa!),
blondynkach (Uszło Pani powietrze z tylnego koła!
Rzeczywiście! Dziękuję Panu! Ale tylko na dole!).
Ale wracajmy do naszych baranów. Zastanawiając
się co zrobić, żeby Szwedzi pojęli tjonkije aluzje i
zdołali umieścić na skali swojego żartu postać milicjanta, zamieniłem go w Norwega, i to było genialne
pociągnięcie! Szwedzkie dowcipy o Norwegach, to
jak u nas o milicjantach Ruskich i Szkotach razem
wzięte. Ma być trochę śmiesznie, trochę naiwnie, trochę głupawo.
To jeszcze nie wszystko, bowiem dorobiłem prolog wymyślając najkrótszy na świecie dowcip o
Norwegach. Mówiłem: – Wszedł Norweg do księgarni. I milkłem. Reakcja była nieomal zawsze identyczna, spoglądali zaskoczeni i po paru sekundach: Ha!
Ha! No niby Norweg do księgarni wchodzi? Ha! Ha!

Jedna sufrażystka wołała, cała w drobnoszlacheckich spazmach: – Tego się po prostu nie robi!
Zgoda, pomyślałem w duchu, ale kotu! Niegdysiejszy
specjalista od nekrologów zamierzał włóczyć mnie po
sądach. Inny obraził się, że nie znalazł się wśród opisanych, on, znacząca postać i żurnalista palce lizać a
tu... dupasałata, ani słowa! Nobliwa pani zaatakowała
mnie, żem jej byłego męża dentystę schłostał bez czci
i wiary, a on przecież dla ojczyzny to by wszystko!
Do Ameryki poleciał za własne pieniądze na poczet
chwały Najjaśniejszej (i swojej)! Były kędzierzawy
brunet, odreagowujący samozwańczym tytułem profesorskim niespełnione ambicje, od garkotłuków mi
nawymyślał. Słowem, narobiło się!
Nigdy bym tych ludzi nie posądził o brak poczucia
humoru, a jednak! Zakotłowało się, co w końcu nie
powinno dziwić, ugodziłem w samo sedno Ego, a tam
nie ma miejsca na żarty!
Minęło trochę lat, i parę osób nadal posapywało
gniewnie na mój widok, ale nie Michał Moszkowicz.
Jego też z lekka obsmarowałem, ale się nie obraził, z
prostego, naturalnego powodu. Michał był absolutnie
pozbawiony organu obrażania się.
Przypomniał mi się przez skojarzenie z Moszkowiczem, Andrzej Berkowicz. Berkowicz – obaj już
świętej pamięci – mój serdeczny przyjaciel opowiadał, że gdy odwiedził Amerykę, znalazł w nowojorskiej książce telefonicznej osiem stron Berkowicz.
– Słuchaj! – zastanawiał się zdumiony. – Na cholerę
temu Berkowiczowi tyle numerów?
Michał, gdy mu żona zeszła, rozpoczął nagle samodzielne życie, co łączyło się z obsługa automatycznej
pralki i gotowaniem posiłków, w obu przypadkach dla
Michała tabula rasa. W jego przypadku oznaczało, że
chodził w nieświeżych koszulach i zupę w kółko gotował, jednocześnie głośno narzekając, że mu to drogo wychodzi. Tym mnie zaskoczył.
– Michał!? – pytałem. – Co może być tańsze od
własnoręcznie upichconego gara zupy?
– Ty nic nie rozumiesz! – wołał Michał do słuchawki. – Idę ja po zakupy, a jak się zmęczę, a męczę się
często, wstępuję napić się kawy i w kawiarni kawa
kosztuje dwadzieścia koron, a to jest ekstra wydatek,
na który mnie nie stać! Policz, ile to wychodzi na
miesiąc?
– Sześćset z weekendami – odpowiadam. – Ale
przecież możesz kupić paczkę kawy i pić w domu!
– Sam tak myślałem, ale okazało się, że nie mogę!
– Dlaczego, na boga!?
– Nadal nie rozumiesz?! Na paczkę kawy to ja nie
mam pieniędzy!
***
Opowiedział mi pewien gość (łgał, ale to nie ma
znaczenia), że trzymał za piętę Lecha Wałęsę, gdy
ten przełaził przez stoczniowy płot, by pokazać komunistom zaciśniętą proletariacką pięść. Dziś szary,
wyleniały, przezroczysty i na szwedzkiej emeryturce,
taką historię.
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Dwadzieścia lat później

A na moście stało dwóch meneli kontemplując zawiłe meandry egzystencji i jeden wskazał palcem na
rzekę i mówi:
– Hieniek, czy mnie moje piękne oczęta nie mylą?
Przecież to Jaruzel?
– No Jaruzel! – odparł drugi.
– Widzisz Hieniek, jakie ludzie nami rządzom? Aż
mnie się nie chce mówić! Patrz, taki Jaruzel, generał,
trzyma za twarz cały naród, a pływać nie umie!
*
Wrócił z krótkiej wizyty w Warszawie znajomy i
opowiedział parę dowcipów, jakie ostatnio chodzą po
mieście. Jeden nawet dobry, o milicjantach, ale narobił mi kłopotu, bo jak miejscowym opowiedzieć,
kiedy prostych żartów nie rozumieją!? Dowcip o milicjantach? No, mogiła!
Tu parę uogólnień: aby Szwedzi mieli podobne do
Polaków poczucie humoru, musieliby leżeć gdzie indziej i mieć w narodowym dorobku: paręnaście klęsk,
parę Zaborów, ze dwa Auschwitze, tuzin Pawiaków,
po dwa Katynie i Monte Cassina, trochę gułagów, tuzin pogromów Żydów, mieszkanie na Łubiance, oraz
obowiązkowo – to już współcześnie – parę kazań
księdza Oko.
Aby bliżej poznać człowieka, należy go sprowokować do opowiadania dowcipów. Ten barometr nie myli się nigdy i bezbłędnie odróżnia snoba i matoła, od
człowieka bardziej umysłowo ożywionego, bowiem
anegdota uwypukla najdosadniej charakterystyczne
cechy narodowe. Dowcipów mamy parę gatunków:
dowcip francuski – lekki jak puch; angielski – pure
nonsens, niemiecki – ciężko przaśny, szwedzki –
przyciężki, ale trochę jednak lżejszy od niemieckiego.
O polskim poczuciu humoru można powiedzieć
wiele i niekoniecznie dobrze, ale jedno wiemy na
pewno: takiego pomieszanie stylów nie ma nikt.
Polski humor to połączenie francuskiej lekkości,
brytyjskiego absurdu, teutońskiej wulgarności, westchnień bezkresnej rosyjskiej duszy, żydowskiego

Ale wracajmy do naszych milicjantów. Starszy
sierżant Kluska wchodzi do księgarni, salutuje (nigdy jeszcze nie widziałem, a mieszkam w Szwecji
pół wieku, salutującego policjanta albo żołnierza.
Przepraszam – raz. Kiedy mój syn Adam skończył
Akademię Wojskową i była wielka uroczystość, wtedy jeden przy fladze zasalutował), kręci się przy regałach, w końcu pokazuje palcem książkę i pyta:
– Co to jest?
– To dzieło, proszę pana, nosi tytuł „Logika” – odpowiada księgarka.
– A co to jest logika?
– To taka nauka, ale wytłumaczę panu na przykładzie. Czy ma pan w domu akwarium?
– Mam.
– A więc lubi pan rybki?
– Tak, lubię!
– To jest właśnie logika, proszę pana!
– Ciekawa sprawa! – zainteresował się Kluska.
– A jeśli pan sierżant lubi rybki – kontynuowała
księgarka – to może też zwierzęta? Może człowieka?
Mężczynę, kobietę?
– Tak! Lubię kobiety!
– A więc nie jest pan pedałem?
– No nie! Skąd!
– Logika, proszę pana!
– Ja kupuję tę książkę! – zdecydował Kluska.
Płaci, wychodzi, i w progu spotyka dzielnicowego
Piąstkę. Nawiązuje się następujący dialog:
– Co tam masz pod pachą?
– Książkę!
– A jaka to książka?
– „Logika”!
– A co to jest logika?
– Nie wiesz? To ja ci wytłumaczę, a najlepiej na
przykładzie.
– Masz akwarium w domu?
– Nie mam.
– To ty pedał jesteś Piąstka!
*
Opowiadał mi Andrzej Szaciłło, mój przyjaciel
z lat studenckich i aktor Gdańskiego Teatru Dramatycznego, przez długie peerelowskie lata również
chałturszczyk, dziś porządny emeryt, człowiek wiarygodny, taką historyjkę.
Pojechali kiedyś z teatrem do Katowic by coś
odegrać Hanysom w ramach Festiwalu Teatrów
Dramatycznych. Była niedziela i wybrał się z kolegą
z teatru o ksywie Łapa, na obiad i Łapa zapragnął zupy pomidorowej.
Minęło sporo czasu, w końcu kelner postawił przed
Łapą pomidorówkę. Ten spróbował i woła:
– Panie ober! Ta zupa jest zimna!

Kelner pociągnął po nim długim spojrzeniem, zanim powiedział:
– Niedziela ciulu!
*
Dzień był szary, ponury, beznadziejny, z nieba sączył kapuśniaczek podcinany wiatrem, słowem beznadzieja. Na poboczu stała ubrana kuso i wydekoltowana do pasa, sina z zimna „tirówa”. Na szosie ruch,
jak co dzień. Naraz zatrzymuje się wypasiona bryka,
kierowca spuszcza szybę, wychyla się, i mówi:
– Zimno, co?
– Zimno!
– Podwieźć cię?
– Nie! Po dwieście pięćdziesiąt!
*
Wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się w
teraźniejszość. Mam dwóch męskich faworytów w
Sejmie i rządzie Najjaśniejszej, oraz parę uroczych
Pań. Pierwszy faworyt to wąsaty poseł siedzący w
Sejmie tuż za prezesem Kaczyńskim. Obserwuję go
od lat. Jest jak skała, jak wzór metra, opoka, olbrzym.
Tylko raz przez te wszystkie lata się poruszył.
Pamiętam jakby to było dziś! Wstał, wyjął z kieszeni
chusteczkę, elegancko pochylił się nad plecami prezesa i skrupulatnie starł z prezesowej marynarki łupież! Następnie wyprostował się, strząsnął chusteczkę
(sic!), siadł i znieruchomiał.
Pomyślałem wówczas: Wielki szacun! Mając takich pretorianów, PiS nie przegra nigdy z nikim!
Drugim faworytem – a serce mi mówi, że właściwie pierwszym – jest minister w rządzie Mateuszka
kłamczuszka, Marek Suski. Tak, tak! Ten od carycy
Katarzyny i lotniska w Radomiu! Oto obrazek rodzajowy: Scenka na plaży. Osoby: Beata Mazurek, rzecznik partii PiS, minister Marek Suski /(awód wyuczony
perukarz).
– Marek? – pyta Beata. – Co jest dalej, słońce czy
Radom?
– Beata... – mruczy sennie Suski. – Słońce widzisz?
– Widzę.
– A Radom widzisz?
– Nie widzę.
– No widzisz?
*
Z grupy trzech Beat: Szydło, Mazurek, Kępa,
wyróżnić jedną nie sposób. Są jak trzy muzy, szlachetne, subtelne, zwiewne. Nie sposób wymienić
wszystkich prerogatyw, jakimi dysponują i żal wielki, że opuszczają Sejm oraz Polskę, udając się dzielić zsyłkę na brukselskim bruku. W kuluarach Sejmu
Rzeczpospolitej dziennikarz pyta Panią Beatę (niepotrzebne skreślić):
– Czy zna Pani języki obce?
– Tak, znam!
– A ile, można wiedzieć?
– Dwa.
– Gratulacje! A może Pani Poseł powiedzieć, które
języki?
– Rosyjski i angielski.
– Świetnie! To może Pani Poseł powie coś po
angielsku?
– Guten Tag!
– Ależ to po niemiecku?
– No to trzy!
*
Zastanawiałem się wówczas – parę lat po „Zapiskach” – nad napisaniem wesołej książki o emigracji
i nie tylko, w ogóle wesołej książki. Ale jakoś temat
zwietrzał i rozszedł się po kościach, a ponieważ kości
niestety coraz starsze, tylko to zostało.
Korzystając z okazji Życzę Szanownym PT Państwu
WSPANIAŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!
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Andrzej Szmilichowski

Ta nasza
młodość...
To nie będzie recenzja, albo
może nie tylko recenzja.
Znałem Jacka kiedyś dawno,
studiowaliśmy przez dwa
lata historię na Uniwersytecie Warszawskim na tym
samym roku (Karol Modzelewski - rok niżej), potem, z
przerwami, spotykałem go
od przypadku do przypadku.

Polski niepodległej i demokratycznej. Obok nich powstawały książki napisane o/i przez Kuronia: “Gajka
i Jacek” Katarzyny Skrzydłowskiej-Kalukin oraz –
wśród szeregu innych – oryginalnie zmontowany wybór pism Kuronia zatytułowany “Taki upór”, wydany
przez Ośrodek Karta. Obie w roku 2011.
Siedem lat później ukazuje się najobszerniejszy tom
o Jacku, pióra dwóch znanych dziennikarek z “Gazety
Wyborczej”, wsparty świadectwami ponad 200 ludzi
którzy go znali, opierający się też w dużym stopniu na
autobiograficznych wspomnieniach Kuronia.
Na pozór ma ta publikacja ambicje dzieła kanonicznego w zakresie swego przedmiotu. Jest też zaopatrzona w indeks osób, osobny spis ludzi, których
wypowiedzi wykorzystano, oraz – być może – pełny
wykaz źródeł i bibliografię. I właśnie ta dokumentacja
nie jest bez wad. Indeks ma pewne dostrzegalne luki:
wiele spośród osób wymienionych jednorazowo się w
nim nie znalazło. W podmiotowej bibliografii książek
i artykułów Kuronia znajdujemy tych luk jeszcze więcej. Przykładowo brak w niej w.w. tomu “Taki upór”
(zresztą zawierającego pełny zestaw wszystkich publikacji Kuronia, druków zwartych i rozproszonych
po czasopismach, o wiele obszerniejszy od takiegoż w
książce “Jacek”). Publikacja Skrzydłowskiej-Kalukin
zaistniała w bibliografii pod literą K zamiast S, nie
była przywoływana w tekście ani razu, a zawarte w
niej częściowo krytyczne poglądy o Jacku Kuroniu,
dotyczące jego małżeńskiego współżycia, świecą tu
nieobecnością, a na pewno są stonowane, co przesuwa
książkę o Jacku nieco bliżej hagiografii.
Nie przeczę, że ogromna większość faktów z życia
Jacka ma istotnie wymiar pozytywny i doszukiwanie
się wad jest może małostkowe. Książka nie pomija
zresztą relacji o wypadku zatonięcia kilkorga dzieci w Wiśle, kontrowersyjnej roli Jacka z stosunkach
między Walterowcami, a tradycyjnym harcerstwem,
niefrasobliwości, czy nawet braku odpowiedzialności
Jacka, w stosunku do pieniędzy.
Wczesne zaangażowanie Jacka w syndrom lewicy i
zarazem jego długo trwająca tolerancja wobec obecności postkomunistów w polskim życiu politycznym
po roku 1989 – to fakty. Ale zabrakło mi w książce
określenia ewentualnego stosunku Jacka do kontrowersyjnych wypowiedzi Adama Michnika, poszukującego, jak się zdaje, punktów zbieżnych z ludźmi
prześladującymi go w stanie wojennym, którzy nagle
stali się bardziej godnymi zaufania kandydatami na
sojuszników, niż gwałtownie rosnąca prawica (i centrum), wywodzące się być może z tradycji endecji, lub
gorzej: ONR-u.
Co oczywiście nie zmienia, że facit życia i działalności Jacka Kuronia, jakie były i jak zostały w
książce przedstawione, to portret wybitnego działacza
politycznego, jednego z najbardziej ofiarnych i zasłużonych w dziele budowania społeczeństwa obywatelskiego. Miejmy tylko nadzieję, że ten dorobek – jego
i mu podobnych – nie zostanie w dzisiejszej Polsce
zaprzepaszczony.
Aleksander Kwiatkowski
Anna Bikont, Helena Łuczywo: Jacek.
Warszawa 2018 Agora, s.744

Gdy na przełomie lat 1964/1965 wybuchła afera
“Listu otwartego do partii” już mnie w Polsce nie
było i odtąd śledziłem z daleka perypetie rosnącej
opozycji, kolejne odsiadki jej przywódców, powstanie KOR-u, Solidarności, stan wojenny. Pod jego
koniec raz jeszcze zdarzyło mi się spotkać Jacka w
warszawskim mieszkaniu Disy Håstad, korespondentki Dagens Nyheter, z okazji Lucii, a raczej rocznicy
wprowadzenia “wojny”, co już gdzieś opisałem.
Jacek był dla mnie zawsze wzorem działacza w
całości poświęcającego się sprawie, dobrego kumpla, brata-łaty, w dodatku moralnie nienagannego.
Wzorem także z racji pewnego odcienia wyrzutu sumienia – sam bowiem, sparzony doświadczeniami z
okresu stalinowskiego, nie angażowałem się w jakąkolwiek opozycję. Nawet Klub Krzywego Koła znany
mi był tylko ze słyszenia.
W tym obrazie stopniowo pojawiały się niewielkie rysy. W dekadzie lat 2010. zaczęły ukazywać się
coraz liczniejsze pozycje książkowe, w całości lub
części, poświęcone postaci Jacka Kuronia (i Karola
Modzelewskiego). Kilka książek wydał Andrzej
Friszke. Nie były to jednak biografie, lecz monografie ruchu – buntowników, komandosów, dla których
wyżej wymienieni przywódcy byli tylko primus inter
pares. Ruchu wiodącego do KOR-u, Solidarności,
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Głosuj
tylko na
Polaka!
Brzmi jak źle kojarzące
się hasło: “Kupuj tylko u
Polaka”. Piosenkarski konkurs Eurowizji - w Szwecji
znany jako Melodifestivalen – stał się już wiele lat
temu bardziej sprawdzianem narodowej dumy, niż
rzeczywistym festiwalem
muzycznym, na którym
najważniejsze są umiejętności woklane i oryginalność melodii.
O zwycięzcy decydują w dużej mierze głosy telewidzów i dla uniknięcia
szowinistycznego głosowania, wprowadzono bariery, które uniemożliwiają
głosowanie na “swojego”. Ale już nic
nie stoi na przeszkodzie, by np. polski
emigrant głosował na reprezentanta
Polski ze Szwecji. Od wielu już edycji
tego konkursu – od kiedy Polska stała
się jego uczestnikiem – polskie placówki dyplomatyczne mało dyplomatycznie nas do tego zachęcają. Niby...
chodzi o promocję Polski.
W Szwecji Festiwal Eurowizji ma
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status wyjątkowy, nie dość, że interesują się nim miliony mieszkańców, to
jeszcze same eliminacje odbywające
się na ekranach telewizorów przez wiele tygodni w różnych miastach Szwecji,
nabrały groteskowego rozmiaru. A jednocześnie poziom wokalistów spada
na łeb na szyję – liczy się już bardziej
“dziwaczność”, efekty wizualne, baleciki w tle, niż zdolności głosowe. Ale
nikomu to nie przeszkadza – chodzi o
show.
Również wśród Polaków mieszkających w Szwecji nie brakuje wiernych
fanów Konkursu Eurowizji. Na wiadomość, że w tym roku Polskę ma reprezentować zespół Tulia, tak zareagował jeden z naszych sztokholmskich
Czytelników, Marek Lewandowski:
Dowiedziałem się, że Polskę na
Festiwalu Eurowizji ma reprezentować zespół TULIA z piosenką “Fire Of
Love” (Pali się). Jestem od 40 lat corocznym obserwatorem tego festiwalu i
pamiętam, jak wygrywały w nim gwiazdy muzyki pop najwyższej skali np.
ABBA. Zespół TULIA śpiewając bardzo dziwnym głosikiem, przypominającym zdygitalizowany dla żartów głos
Kaczora Donalda, to raczej niewypał.
Szkoda pieniędzy na takie przedsięwzięcie. Zespół zostanie zupełnie niezauważony. Ale, być może, takie jest założenie ze strony polskiej? Lepiej może
postawić od razu na przegraną. Bo... co
by się stało, gdyby polski reprezentant
zdobył pierwsze miejsce? To przecież w
następnym roku Polska musiałaby organizować festiwal Eurowizji 2020. A
to byłby, może, kłopot. Nazjeżdżałoby
się nie wiadomo jakie towarzystwo,
czasami niechętnie widziane, w tym
naszym dostojnym kraju. A na co to
Polsce?
Na YouTube już można wysłuchać
piosnekę Tulii (nie wiem, czy to jest
zgodne z prawem festiwalu, ale chętni
niech posłuchają). Moje głośniki najlepszej jakości nie trawia takiej muzyki.
Ale ja już może jestem “niedzisiejszy”,

który zupełnie na muzyce się nie zna.
Co mi się nie podoba w tej piosence? Nie chodzi o to, że mi się coś nie
podoba... Ale czy wyobrażacie sobie
Michała Urbaniaka występującego
w Mrągowie na Country Festiwal?
Przecież są festiwale piosenek kresowych, festiwale folklorystyczne i festiwale młodych talentów. Tam MOŻE
zespół Tulia mógłby zdobyć sympatie
określonej publiczności.
Pomimo tego życzę im ze szczerego
serca wiele sukcesów, ale z powodów
patriotycznych i oszczędnościowych,
lepiej by nie starały się zająć pierwszego miejsca. Nie jestem krytykiem muzycznym, a jedynie miłośnikiem dobrej
muzyki. Proszę więc nie sugerować się
moją opinią.
W Polsce o tym, kto będzie reprezentował Kraj na Festiwalu, decyduje
Komisja Konkursowa TVP.
I to właśnie ona zdecydowała, że
w 64. Konkursie Piosenki Eurowizji
2019 w Tel Avivie będzie zespół
Tulia. Grupa wykona nową, specjalnie
przygotowaną na konkurs wersję piosenki „Fire of Love (Pali się)”. Tulia

zaśpiewa w dwóch językach: polskim i
angielskim. „Fire of Love” (Pali się) to
połączenie mocnego rockowego klimatu z elementami folku. Skład Tulii tworzą: Tulia Biczak, Joanna Sinkiewicz,
Patrycja Nowicka i Dominika Siepka.
Jak pisano w liście od Ambasady RP
w Sztokholmie zachęcającym do głosowania na polski zespół “Fire of Love”
to najdynamiczniejszy i z całą pewnością najbardziej rockowy utwór w repertuarze zespołu Tulia. Wykorzystanie
archaicznej techniki wokalnej przez
wokalistki - zwanej śpiewokrzykiem w
połączeniu z ultra nowoczesnym aranżem daje piorunujące, niepowtarzalne i
natychmiast rozpoznawalne brzmienie
zespołu, którego nie sposób pomylić
z niczym innym na świecie. To specyficzne brzmienie przyniosło już rzesze
fanów Tulii na świecie, a występ na
Eurowizji da szansę to grono jeszcze
powiększyć.
Czy Europa padnie na kolana przed
polskim “śpiewokrzykiem”? Zobaczymy w maju.
opr. NGP
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O Bergmanie i filmie
szwedzkim z Janem
Göranssonem,
szefem prasowym
Filmhuset, rozmawiała
Ewa Korolczuk
Jednym z moich pierwszych spotkań
ze Szwecją było spotkanie ze szwedzkim filmem. Nigdy nie zapomnę wieczoru, kiedy jeszcze jako gimnazjalistka, po raz pierwszy zobaczyłam w kinie
„Fanny i Alexander” Bergmana. Film
wywarł na mnie niesamowite wrażenie.
Odtąd stałam się wielbicielką nie tylko
szwedzkiej literatury, ale także szwedzkiego kina.
W ciągu ostatnich lat miałam wielokrotnie okazję odwiedzać sztokholmski Dom Filmu (Filmhuset), który jest
swego rodzaju magicznym miejscem,
położony tuż przy budynku telewizji publicznej oraz publicznego radia.
Tam też miałam okazję poznać Jana
Göranssona, obecnego szefa prasowego Filmhuset, który o szwedzkim
filmie, i nie tylko szwedzkim, wie chyba wszystko, a czego nie wie, jest po
prostu nieistotne.
Kiedy się spotykamy, Jan jak zwykle przyjmuje mnie z szerokim uśmiechem na twarzy. Zawsze z uśmiechem,
znany jest ze swojej serdeczności.
Spotkaliśmy się po raz pierwszy na
kawę w środę, a w piątek miał wyjechać do Sewilli na Europejski Festiwal
Fimowy, gdzie oczywiście polski film
„Cold War” wyróżniony został aż pięcioma nagrodami. Także szwedzki film
„Bergman – jeden rok, jedno życie”
uznany został za najlepszy film dokumentalny. Dobrze się składa, bo właśnie o tym mamy rozmawiać. Jak się
okazuje, sławny reżyser był również
głównym inicjatorem Europejskiego
Festiwalu Filmowego przed 31 laty.
W ubiegłym roku przypadała setna
rocznica urodzin Bergmana. Z tej okazji nakręcono kilka filmów poświęconych reżyserowi. Ja sama miałam przyjemność obejrzeć m.in. film „Persona”,
który polecam wielbicielom kina.
Bergman i kobiety.
Berman miał skomplikowane relacje
z kobietami. Był wielokrotnie żonaty i

zazwyczaj wchodził w nowe relacje z
kobietami nie kończąc poprzednich.
„Bergman” pokazuje okres w jego
życiu, kiedy popadł w kryzys, bedąc
przekonanym że nie może już dalej
tworzyć. Jednocześnie kręci film oparty na autentycznej prywatnej relacji do
dwóch aktorek, Ingrid Bergman i Bibbi
Anderson. Zamieszkują we trójkę i
razem oddają się pracy nad filmem. –
Najwidoczniej zmiana partnerek była
źródłem inspiracji i wpływała pozytywnie na twórczość Bergmana, który
przede wszystkim jednak znany był z
ogromnej dyscypliny i intensywności
w swojej pracy. Pisał zawsze przed południem, najlepiej zaraz po śniadaniu,
po czym jadł lunch i po południu kontynuował pracę twórczą – opowiada Jan
Göransson podczas naszego spotkania.
Wśród kobiet które Bergman wybierał na partnerki były m.in. Ingrid
Bergman, Liv Ullman, Katinka Formago, Gunnel Lindblad... Interesujące
kobiety były ważnym elementem jego
filmów, a także jego prywatnego życia.
Miały interesujące zawody, były werbalne, o błyskotliwym intelekcie.
Reżyser zdobył szybko sławę w
Szwecji, w swojej twórczości kwestionował m.in. rolę kościoła. Ojciec
Bergmana był pastorem w parafii św.
Eleonory w Sztokholmie, co znalazło
także odzwierciedlenie w twórczości
reżysera.
– Bergman miał specyficzą osobowość, był między innymi zdobywcą
trzech Oscarów, jednak nigdy nie stawił się osobiście po ich odbiór, ponieważ bał się latać samolotem. Z tego
samego powodu nie odebrał też Złotej
Palmy. Jedyny raz kiedy udało się go
ściągnąć na Galę Filmową, trzeba było
wynajmować prywatny Jet – opowiada
Göransson.
Pijemy kawę w szklanym pokoju, który odgradza korytarz od wielkiej sali, w której pracuje obok siebie

kilkunastu pracowników Fimhuset.
Siedzimy na wysokich krzesłach, do
których nawet ja muszę się wspinać,
pomimo faktu, że jestem dość wysoka.
Jan Göransson opowiada o sobie:
pochodzi z Norrköpingu. Już jako kilkunastoletni chłopiec zaczął interesować się filmem, godzinami przesiadując w lokalnym kinie. Było to kino dla
dorosłych – filmy rosyjskie, polskie
niemieckie, francuskie.
– Wiele filmów z Gretą Garbo. Ona
była esencją kina, zawsze wyglądała
tajemniczo i to mnie ogromnie zaintrygowało – wspomina. – Później obejrzałem „Scener ur ett äktenskap” (Sceny
z życia małżeńskiego), wcześniej „Den
sjunde inseklet”, pasjonowałem się
filmem.
Przypominam sobie, kiedy czytałam „Sceny z życia małżeńskiego” po
raz pierwszy, już po przyjeździe do
Szwecji. Schłodzona cisza między małżonkami w książce Bergmana spodobała mi się. Wydawała się być bardzo
ciekawa i wysublimowana, w przeciwieństwie do kultury, która była mi
znana, gdzie istnieje potrzeba nieustannego wyrażania się w sposób werbalny,
co osobiście uznawałam za banalne i po
prostu nudne.
– Po pewnym czasie zająłem się pisaniem recenzji filmowych w Linköpingu,
oraz współpracować z radiem – kontynuuje Göransson. – Jednak przy
wyborze studiów nie miałem odwagi,
żeby wybrać filmoznawstwo. Na wypadek gdyby nie wyszło, wybrałem więc
kulturoznawstwo.
W tym czasie poznałem m.in.
Vivecke Lindfors, szwedzką aktorkę,
która zdobywa sławę w Hollywood.
Jej osobowość wywarła także na

mnie duże wrażenie. Następnie zacząłem pracować dla Cenzury Filmowej
(Filmcenzuren).
Zająłem się montażem filmowym, po
czym przed wieloma laty przeszedłem
do Filmhuset, gdzie jestem do dzisiaj.
Przez długi czas pracował później jako strateg medialny, po czym zostałem
szefem prasowym, dzięki ówczesnemu
dyrektorowi Filmhuset.
Wracamy na chwilę do Bergmana,
który według Jana Göranssona traktował film jako swoistą formę terapii.
– Dla mnie jego filmy, same w sobie,
stały sie także terapią – opowiada.
Ojciec Bergmana był kościelnym w parafii Hedwig Eleonora. Zainspirowany
pracą ojca reżyser, poruszał często
tematykę egzystencjalna – pisał też o
milczeniu Boga.
– Kto napisał, że Bach gra na cztery ręce z naszym Panem? – pyta Jan.
Powiedzenie to było często cytowane
przez krytyków filmowych i dziennikarzy. Bergman uwielbiał bowiem muzykę i Bacha. – Ja sam pytałem najbardziej znanych zakonników, skąd właściwie pochodzi muzyka, ale jak dotąd bez
odpowiedzi – dodaje z uśmiechem.
Paweł Pawlikowski, reżyser filmu
„Cold War”, jest według Göranssona,
spokrewniony z Bergmanem. Jeżeli
chodzi o kontakty z Polską, miał przez
wiele lat bliski kontakt z Miką Larsson,
szwedzką attaché kulturalną, która także przez długi czas mieszkała w Polsce,
zresztą nadal w Polsce przebywa. Poza
tym raz odwiedził Wrocław – miasto
bardzo mu się podobało. Bardzo ceni
filmy Agnieszki Holland i ma nadzieję,
że w przyszłości uda mu się nawiązać
więcej kontaktów z Polską i polskim
filmem.

Co dalej z Radą Uchodźstwa
Polskiego w Szwecji?
8 kwietnia. By dowiedzieć się, czy plotki o
ewentualnej likwidacji RUP są prawdziwe,
pukamy do drzwi Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie.
Jakieś oko spojrzało przez wizjer i usłyszałem:
“Nie wpuszczać go do lokalu”. “Dobrze” –
odpowiedział męski głos. I nas nie wpuszczono.
Od długiego już czasu piszemy o niedobrej atmosferze w Kongresie Polaków i
Radzie Uchodźstwa Polskiego w Szwecji. To, oczywiście, nie podoba się krytykowanym. Teraz dochodzą nas głosy, że organizacja licząca już sobie 73 lata planuje
samorozwiązanie. To jednak nie zmieni tam sytuacji. Zresztą... był by to duży błąd.
Nie licząc Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji, który już dawno stał się
tylko symbolem, to właśnie RUP jest najstarszą polską organizacją w Szwecji.
Starsze o rok organizacje: Polski Związek byłych Więźniów Politycznych czy
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, z przyczyn biologicznych, wykruszyły się. RUP “uratowała się” przyjmując organizacje nowe, tym razem prawdziwe i działające – takie jak Stowarzyszenie Polaków w Szwecji czy Towarzystwo
Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie.
Gdy w połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku Rada rozpadła się na dwie części
i zostało w niej tylko SPK oraz trzech akowców (którzy utworzyli nowe koło AK,
gdyż większość akowców została w starym kole), to RUP powołała wtedy nowe,
fikcyjne organizacje, takie jak Płatników na Pomnik Katyński i Komitet Wolnej
Polski w Skandynawii (o tajnym zarządzie i tajnych członkach) i wreszcie PolskoSzwedzkie Stowarzyszenie Kobiet – utworzone z żon działaczy (niektórzy mieli
żony Szwedki – stąd nazwa stowarzyszenia). Ta ostatnia organizacja z biegiem lat
stała się prawdziwą, i przekształciła się w Stowarzyszenie Polek w Szwecji – dziś
jest organizację wiodącą w RUP i też częściowo skłóconą z zarządem Rady.
Więc może to jest przyczyna (o ile to prawda) pomysłu rozwiązania Rady? O ile
statut RUP się nie zmienił, to likwidację tej organizacji można przeprowadzić tylko
statutową większością dwóch trzecich głosów, i to na dwóch kolejnych Walnych
Zebraniach, które nie mogą się odbyć wcześniej niż w odstępie jednego miesiąca. Więc jeśli to wszystko prawda, to szybko to nie pójdzie. Poza tym pozostaje
kwestia niewyjaśnionej własności lokalu OPON. Póki się tej sprawy nie rusza – to
jest, jak jest. Ale później będzie różnie i można prawo do lokalu stracić. A to by
oznaczało katastrofę dla polskiego środowiska w Szwecji. (LGG)
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Paryż barona
Haussmanna
Jeszcze na początku XIX wieku Paryż nie był miastem
okazałym. Nie olśniewał urodą ani nie ujmował
rozmachem. Paryż z powieści Victora Hugo „Nędznicy”
pełen jest ciasnych uliczek średniowiecznej zabudowy,
gdzie zawilgocone, wysokie w stosunku do szerokości
ulicy budynki, zakrywają dostęp słońca do mieszkań.
Przechodnie podążają błotnistym brukiem wzdłuż
cuchnących rynsztoków, potykając się co krok o zwały
śmieci. W tej scenerii łatwo było umknąć pościgowi,
trudniej przychodziło żyć przyjemnie i schludnie na
co dzień.
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Do miasta w owym czasie napływają nowe masy biedaków z prowincji.
Mimo żniwa śmierci spowodowanej
przez powracające epidemie cholery,
dokonująca się rewolucja przemysłowa doprowadziła w połowie XIX
wieku do poważnego zagęszczenia
ludności. Dotyczy to przede wszystkim
Dzielnicy Łacińskiej, potem kolejnych
wysp miasta, a z czasem i północnych
połaci coraz bardziej rozległego grodu.
Liczba ludności zwiększa się z pół miliona w 1815 roku do miliona w 1848,
by w roku 1870 osiągnąć liczbę niemal
dwóch milionów.
Liczne epidemie, wobec braku kanalizacji i bieżącej wody, wzmacniane
były przez koszmarne standardy higieny i zamieszkania. Trujące chemikalia,
używane przy masowym grzebaniu
zmarłych w wyniku potężnych plag,
trafiały bezpośrednio do Sekwany, która była zarazem głównym źródłem wody pitnej dla miasta.
W wyniku zamachu stanu, władzę
obejmuje Napoleon III, który w 1851
roku koronuje się na cesarza. Od tej
daty następują dramatyczne dla Paryża
zmiany. W ciągu 18 lat, przy poparciu
cesarza, zainspirowanego przeobrażanym mocą rewolucji przemysłowej
Londynem, i pod zarządem mianowanego przez niego prefekta departamentu Sekwany Georges’a Eugene
Haussmanna, następuje gruntowna
przebudowa miasta. Wkrótce przerośnie ona dokonania w Londynie i
nada Paryżowi status centrum Europy.
Wprawdzie to Londyn, po wielkim pożarze 1666, dzięki zastosowaniu tam
nowych materiałów i technologii w budownictwie, zmienił się radykalnie i zainspirował półtora wieku później dzieło
przebudowy Paryża, to jednak dopiero
zmiany w Paryżu okazały się inspiracją
dla wielu innych europejskich miast.
Podczas 18 lat zakrojonych na szeroka skalę prac, wyburzono w Paryżu
około 20 tysięcy domów, a ponad
dwukrotnie więcej zostało przebudowanych i wyposażonych w bieżącą
wodę i gaz. Miasto podzielono na 20
dzielnic, z których każda miała swego
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mera. Istniejące bulwary zostały poszerzone, wyznaczono też nowe osie
komunikacyjne.
Haussmann przeorał miasto, rozpoczynając przebudowę od wbicia w jego
centrum ogromnego krzyża (grand croix) wschód – zachód ( rue de Rivoli i
rue Saint Antoine) i północ – południe
(boulevard de Sebastopol i boulevard
Saint-Michel). Powstała droga łącząca
dworzec wschodni (Gare de l Est) z
dworcem północnym (Gare du Nord).
Przebijając się przez zniszczoną starą
substancję miasta, powstawały nowe
arterie. W miejscu zbiegu bulwarów
Haussmann wytyczał wielkie place
(np. Alma, Trocadero, Republique, czy
plac de l`Etoile; dziś Charles de Gaulle,
z którego, w różnych kierunkach odchodzi dwanaście bulwarów i alei).
Powstawały nowe mosty (np. Pont des
Invalides, Pont de l`Alma), modernizowano też istniejące (np. Petit Pont, Pont
Notre-Dame, Pont d`Austerlitz) .
Biedota została wypchnięta z śródmieścia, głównie do wschodnich dzielnic miasta. W centrum miasta stanęły
nowe budynki użyteczności publicznej oraz kamienice zamożnych rodzin,
co złożyło się na nowy obraz Paryża,
uważanego od tego momentu za jedno
z najokazalszych i najpiękniejszych
miast świata. Mówi się nawet o haussmannowym stylu zabudowy, jako że
eklektyczne w założeniu budynki stawiane były według określonego szablonu. Elewacje domów przy ulicach
szerokich na 20 metrów nie mogły
przekraczać 20 metrów wysokości,
fasady sąsiednich budynków musiały
znajdować się w jednej linii, a piętra
powinny leżeć na tej samej wysokości.
Najbardziej czytelnym wyrazem rewolucji urbanistycznej Haussmanna były
szerokie na 20-40 metrów bulwary,
niespotykane dotąd we Francji.
Trzeba dodać, że rewolucja obejmowała również to, co pod ziemią.
Haussmann zbudował 272 km rur wodociągowych i ponad 600 km kanałów
ściekowych. Koszty tego epokowego
przedsięwzięcia były niewyobrażalnie
wysokie i nie poddane rzetelnej kontroli. Realizację przebudowy akceptowano na podstawie fikcyjnych kosztorysów. By ratować kasę swego projektu
Haussmann wprowadził akcyzę na
wszystkie towary wwożone do stolicy
cesarskiego imperium. Generalnie, cesarskie poparcie, było decydujące dla
przeprowadzenia całości przedsięwzięcia. W przeciwnym razie cała sprawa
uznana byłaby za wielki przekręt.
Krytyka poczynań Barona Haussmanna była druzgocąca i przychodziła

z wielu stron, nie tylko ze strony wpływowych Paryżan. Mówiono o przebudowie Paryża, jako symbolu napoleońskiego despotyzmu. Krytykowano
dokonującą się rewolucję urbanistyczną za to, że jest emblematycznym przykładem burżuazyjnego ucisku. Karol
Marks miał powiedzieć, że Haussmann
„zmiótł Paryż historyczny, aby oczyścić miejsce dla Paryża pasibrzuchów”.
Wielu uważało, że większość biednych ludzi, wypchniętych z miasta na
dalekie obrzeża, nic na zmianie nie
skorzystała. Inni uważali, że głównym
motywem budowy szerokich bulwarów
było zapewnienie lepszej cyrkulacji
wojska, przy jednoczesnym pogorszeniu warunków do stawiania barykad
przez skłonnych do rewolt Paryżan (co
było solą w oku rządzących, zwłaszcza
po 1848 roku).
Zmiany zabudowy Paryża w czas
haussmannowej rewolucji dotyczą 60
procent substancji miasta. Nie wszystkie kwartały zostały jednak przebudowane. Mimo, że istniały odpowiednie
plany, nie ruszono arystokratycznej
dzielnicy Le Marais. Wywłaszczenie
wpływowych Paryżan nie było możliwe. Z innych powodów zachowane zostały uliczki średniowieczne w
Dzielnicy Łacińskiej (Quartier Latin).
Odwiedzając to miasto, dziś nadal
możemy podziwiać impet imperialnego Paryża, ale i odnaleźć to, co wciąż
stanowi o jego wyjątkowym wdzięku.
Czyli i to, co stare, kręte, zmurszałe, jak
i to, co w zamiarze swoim promienne,
świetliste, wykonane w imponującej
skali. Bo Paryż to coś więcej niż miasto, więcej niż wielkie miasto. To poemat o mieście, symbol romantycznego ideału piękna, a i sentymentalna
przystań zakochanych. I co z tego, że
można by długo pisać o Paryżu jako
mieście cuchnącym, zapyziałym, zepsutym, jaki wyziera z przerażających
opisów na kartach powieści Emila Zoli
czy Victora Hugo. Dla nas jest on inny.
Współczesny Paryż nadal jest jednym z centrów Europy. Stał się, obok
Nowego Jorku, Londynu i Tokio, symbolem globalizmu. Jest jedną z realnych stolic świata, ze wszystkim co to
oznacza. Będąc siedzibą globalnego
kapitału, pozostaje nadal jedną z światowych stolic kultury, stylu, mody i tego wszystkiego, co wpływa przyjemnie
na nasze zmysły i pozwala na wspaniałe przeżycia.
Paryżów jest wiele. Jest mekką malarzy, środowiskiem filozofów, pisarzy,
muzyków, miastem słynącym z artystowskich siedlisk, kawiarni literackich i kabaretów. Jest Paryż filistrów
i nowych mieszczan, dandysów i anarchistów. Jest Paryż arystokratyczny,
cesarski, ale i rewolucyjny, jarmarczny. Jest Paryż patriotycznych imprez,
okazałych parad wojskowych, jak i ludowych zabaw, czy zdarzeń ceniących
swobodę obyczajów. Jest Paryż multi
kulti, kalejdoskop etnicznych enklaw,
jest wreszcie Paryż zamachów terrorystycznych, zamieszek, „żółtych kamizelek”. Paryżów, jako drzewiej bywało,
nadal jest wiele. I każdy ma prawo do
swojego Paryża i każdy jest tam u siebie. Na dobre i na złe.
Budowany z niebywałym rozmachem haussmannowy Paryż nadal jest
ostoją wielu Paryżów serdecznych.
I twórczych. I to mimo tylu dramatycznych wydarzeń i konfliktów.
Współczesna literatura, film, muzyka,
sztuki plastyczne, dostarczają bez liku
przykładów miłości do tego miasta. Dla
wielu z nas jest i pozostanie miejscem
szczególnym. Z chęcią i ja zafundowałem sobie mój osobisty Paryż (o którym może innym razem), co nie osłabia
chęci do ponownych odwiedzin Paryża
realnego.
Zygmunt Barczyk

W

konkursie Eurowizji 2019 bardzo chciała wystąpić ponownie
polska wokalistka Margaret. Zgłosiła
się nie do polskich eliminacji, ale do...
Melodifestivalen, podczas którego wyłaniany jest reprezentant Szwecji. Było
to zresztą już drugie podejście artystki
do szwedzkich preselekcji. Niestety,
utwór “Tempo” nie zachwycił Szwedów, a Margaret zakończyła półfinałowy występ dopiero na 5. miejscu.

P

o raz kolejny prawicowe media
(marzec 2019), tym razem “Do
Rzeczy”, ogłosiły, że “znany muzyk”
(chodzi o mieszkającego na południu Szwecji od lat 70-tych Jerzego
Grunwalda) uciekł ze Szwecji przed
imigrantami do Polski. Jeśli wierzyć
tytułom gazet, uciekał już kilka razy.
Ktoś z Czytelników był bezlitosny
i sprawdził: Grunwald nadal jest
zameldowany w Helsingborgu. Ktoś
inny jeszcze dosadniej skomentował:
Kariery w Szwecji nie zrobił, niewykluczone, że od lat 70-siątych siedział na
socjalu, nie kalając się żadną pracą.
Teraz, na starość, zapewne brakuje
środków na życie, więc stary piernik
obliczył sobie, że bardziej będzie mu
się opłacało w Polsce ze szwedzkiej
socjalowej emerytury. Nie ma nawet
własnościowego mieszkania, mieszka w zwykłym czynszowym. W sam
raz świetny kąsek dla ciemnogrodu!
Prawicowi celebryci nie mają łatwo –
a publika jest okrutna.

B

ełkot Miesiąca? Na YouTube relacja z demonstracji przed ambasadą
amerykańską w Sztokholmie zorganizowana przez Semper Fidelis.

W imieniu własnym,
synów i całej rodziny
składam wyrazy podziękowania
Przyjaciołom i Znajomym
za uczestnictwo
w ceremonii pogrzebowej
ś.p. Adolfa Szutkiewicza
(zm. 22.01.2019)
Wyrazy podziękowania składam
dla PanaTomasza Grzybkowskiego,
Charge d’affaires w Szwecji
i dla Pana Grzegorza Jagielskiego,
Konsula RP w Sztokholmie.
Wyrazy podziękowania za piękną
ceremonę pogrzebową
dla Ks. Adama.
Dziękuję Pani Irenie, organistce
z Kościoła św. Jana
za wkład wokalno-muzyczny.
Składam wyrazy podziękowania
dla Wszystkich, Którzy przekazali
darowiznę na Cancerfonden,
czcząc Pamięć Adolfa.
Żona Jolanta Szutkiewicz

Jeszcze za wcześnie by
cieszyć się ze spadających
słupków poparcia dla partii
Jarosława Kaczyńskiego, ale
nie ulega wątpliwości, że to,
co wydawało się odporne
na wszystkie wstrząsy,
zaczyna się kruszyć. Pretorianie Prawa i Sprawiedliwości po woli szykują się do
ucieczki – kierunek Bruksela
– inni robią radosną minę do
złej gry. Taśmy Birgfellnera,
na których nagrane są
rozmowy z Jarosławem K.,
walą obuchem Prawo
i Sprawiedliwość.
Dla mniej zorientowanych przypomnijmy: Gerald Birgfellner, austriacki przedsiębiorca, nie może doczekać
się zapłacenia za swoją pracę na rzecz
spółki Srebrna, która miała wybudować wieżowce w Warszawie na
działce należącej do fundacji Prawa i
Sprawiedliwości. Przed prokuraturą
Birgfellner zeznawał, że prezes Prawa
i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
nakłaniał go do wręczenia łapówki
księdzu, znajdującemu się w radzie fundacji im. Lecha Kaczyńskiego. Sprawa
jest skomplikowana i rozwojowa.

Patrycja Wiktoria podbija Szwecję
Świetne recenzje zbiera młoda Polka Patrycja Wiktoria, której debiutancki singel ukazał się na rynku szwedzkim 5 kwietnia wydany przez Record
Union. Patrycja pochodząca ze Szczecina mieszka w Sztokholmie i śpiewa po
szwedzku.
Krytycy muzyczni piszą, że uzdolniona Polka świetnie balansuje muzycznie na granicy popu ludowego i ballad. W zeszłym roku debiutowała na scenie
Scalateatern w Sztokholmie. Jej muzycznymi idolami są Björk, Kate Bush i Laleh.
W wywiadzie dla Nöjesguiden opowiada o swoim singlu, w którym próbuje odnaleźć siebie i swoją historię. “Właściwie nie mam jasnej rutyny! Wszystko dzieje
się bardzo intuicyjnie. Kiedy czuję coś intensywnego lub utknęłam w myślach, to
muszę pisać. Często kończy się piosenką!”.
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Nosił wilk
razy kilka,
ponieśli
raz wilka

Gazeta Wyborcza, która ujawniła
aferę, nie odpuszcza i niemal codziennie, od paru tygodni, publikuje nowe
szokujące informacje o dziwnych manipulacjach związanych z tą inwestycją.
Mamy więc do czynienia z niemal powtórką tego, co działo się po ujawnieniu
taśm nagranych “u Sowy”, które pogrążyły Platformę Obywatelską. Wówczas
to Prawo i Sprawiedliwość biło pianę
z tych tajnych nagrań. Słusznie – jak
się okazało – uważając, że taka historia może wywrócić rząd. Ale na tym
kończy się podobieństwo. Bo to, co
znalazło się na taśmach Falenty (który
zlecił kelnerom nagrania polityków i
biznesmenów), poza brakiem estetyki
politycznej i werbalnej, nie miało znamion przestępczych. Owszem – dowiedzieliśmy się, ile cynizmu jest wśród
polityków, jak owa polityka wygląda
od podszewki, jak knajacki potrafi być
język ludzi, którzy rządzą krajem. Ale
to była wiedza niezbyt nowa.
W przypadku taśm Birgfellnera dowiadujemy się, że poza cynizmem polityków stoją także niejasne konszachty
biznesowe, a “Naczelnik Państwa” proponuje wypłacenie łapówki dla kogoś,
kto sprawą ma się zająć. Przy okazji
dowiadujemy się, jak partyjne interesy mają wpływać na funkcjonowanie
instytucji państwowych, a “główno
dowodzący” – przysłowiowo – “olewa” procedury i nawet nie ma czasu na
odebranie awizo na poczcie. W dodatku
cała struktura i propaganda państwowa
czynią wszystko, by aferę zamieść pod
dywan.
Do
wyborów
parlamentarnych
zostało jeszcze ponad pół roku, do
Parlamentu Europejskiego miesiąc.
To nie będzie spokojny czas. Na razie w defensywie jest Kaczyński,
ale Kamiński i Ziobro zapewne nie
będą bezczynni i można się spodziewać, że wysmażą jakąś aferę, którą
będzie można uderzyć w Koalicję
Obywatelską. Na razie szukuje się
proces Niesiołowskiego, którym trzeba przykryć sexaferę Kuchcińskiego.
Tonąc brzydko się trzymają – to prawda stara. Kto taśmami wojuje, od taśmy
ginie. Nosił wilka razy kilka, czy poniosą raz wilka? (ngp)

Przebudowa
zakończona

Trwająca wiele miesięcy przebudowa schodów prowadzących do kościoła św. Jana w Sztokholmie, wreszcie została zakończona. Kościół, nazywany potocznie “polskim
kościołem w Sztokholmie”, należy formalnie do szwedzkiej parafii luterańskiej. Przebudowa schodów, a także krypty kościelnej, były
konieczne ze względu na ich zły stan.
Kościół św. Jana w centrum Sztokholmu powstał w latach 1884-1891 zaprojektowany przez Carla Möllera. Budynek kościoła znajduje się na wzniesieniu, a do
głównego wejścia prowadzą wysokie i szerokie schody. Pod nimi znajdowała się
krypta kościelna używana jeszcze do lat 50-tych jako miejsca pochówku. Obecnie,
po przebudowie, znajdzie się tam sala parafialna. Łączny koszt przebudowy – która
wymagała dopasowania się do historycznych i architektonicznych wymogów – to
ok. 57 milionów koron, z czego większość pokryta została przez parafię ze środków własnych, po sprzedaży jednej z nieruchomości.
Dla parafian przychodzących co niedzielę na polskie msze, zakończenie przebudowy to wreszcie ułatwienie w dostępie do kościoła. (ngp)

Legenda
Dwie osoby zarzuciły mi konfabulację. Sprawdziły w
Googlach – a jak czegoś nie ma w Wikipedii, to znaczy,
że tego nie było. Ale ja mam dobrą pamięć i pamiętam:
zdjęcia i opis.
Zacznę od legendy. Był w Szwecji działacz polonijny o bardzo ciekawym życiorysie. Przed wojną urzędnik państwowy, oficer rezerwy, działacz związkowy. W
czasie wojny więzień Sowietów, „wyzwolony” częściowo przez Niemców w 1941
i „zatrudniony” przez nich przymusowo. Ucieka i wstępuje do AK, był uczestnikiem Powstania i więzieniem obozu koncentracyjnego. Później, po wojnie, z transportem UNRRA znalazł się w Szwecji. Mowa tu o, trochę już zapomnianym, panu
Marku Teleszewskim, działaczu niepodległościowym w Szwecji, który swego
czasu wybrany na prezesa uratował bankrutującą Radę Uchodźstwa Polskiego w
Szwecji.
Później, po rozstaniu się z niewdzięczną RUP, był długoletnim wiceprezesem
Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych, organizacji założycielskiej
RUP. Otóż ten pan Marek Teleszewski w latach siedemdziesiątych otrzymał z
Polski cztery roczniki „Tygodnika Ilustrowanego”, pisma, które od roku 1859
przynosiło co tydzień najważniejsze informacje z Kraju i Świata. Początkowo ów
Kraj to była Kongresówka, a Świat to przede wszystkim inne ziemie polskie, pod
innymi zaborami. Po roku 1918 to się w wolnej Polsce zmieniło. Pismo miało ambicje literackie, drukowało recenzje i powieści w odcinkach. Wspomniane cztery
roczniki to były lata trzydzieste od 1931 do 1934.
Opisuje to tak szczegółowo, by uwiarygodnić moją wersję. Otóż pan Teleszewski
pożyczył mi najpierw roczniki: 1931 i 1932, a potem je wymienił na 1933 i 1934.
Te mi pozostały, bo pan Teleszewski zmarł potem.
Otóż w roczniku z 1932 roku ze zdziwieniem znalazłem informację o publicznym paleniu książek na rynku w Katowicach. Na zamieszczonych zdjęciach był
ówczesny Wojewoda Śląski Michał Grażyński oraz harcerze rzucający książki i albumy do ognia. Czyli wyszło na to, że to nie Niemcy, a Polacy pierwsi w XX wieku
palili wydawnictwa. A Świat, jak zwykle nas nie docenił, i palmę pierwszeństwa
oddał Niemcom. Wojewoda Grażyński był wówczas przewodniczącym ZHP, był
również polskim nacjonalistą, który zaogniał stosunki polsko-niemieckie na Śląsku
co zemściło podczas wojny.
A ten incydent z książkami miał też podłoże antyniemieckie. Palono bowiem
niemieckie wydawnictwa kartograficzne i opisy geograficzne. Pretekstem do tej
akcji była konkurencja. Wydawane w dużych nakładach wydawnictwa niemieckie były tanie i konkurowały skutecznie z polskimi. W Polsce, dzięki profesorowi
Eugeniuszowi Romerowi – wybitnemu geografowi, kartografowi i geopolitykowi,
wychodziły prace na bardzo wysokim poziomie. Polacy wydawali je w różnych
językach. Wydawnictwa te były drogie i dlatego konkurencja niemiecka je zabijała.
Jednak usunięcie z bibliotek szkół i uczelni wspomnianych wydawnictw niemieckich i spalenie ich na stosie; to jednak był skandal i dobrze, że się tym nie chwalimy
w Wikipedii.
Wszystko co napisałem przypomniało mi się, jak w złym śnie, z okazji spalenia
książek w Gdańsku, pod kościołem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i
św. Katarzyny Szwedzkiej. Tym razem sprawa stała się głośna na całym świecie.
Dziś w dobie telewizji i Internetu nic nie da się ukryć. W gruncie rzeczy niewielkie
wydarzenie, ot, spalono książki o Harrym Portterze, pisma z horoskopami, figurki
Żydów z pieniążkiem i jakieś maski afrykańskie. A wszystko to w celu ratowania
naszych dusz. Mała rzecz, a wstyd duży.
Inna sprawa, że jeden z głośnych intelektualistów napisał kiedyś, że są takie
książki, które należy palić na stosie wraz z autorami. Miał na myśli „Mein Kampf”
i „Kapitał”. Ale to już całkiem inna historia.
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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