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Łabędzi
śpiew?
Niezależnie od przyzwyczajeń, ocen i rutyn, z jakimi
podchodzimy do zwierząt,
powinniśmy okazywać im
szacunek równy temu, jakim
obdarzamy bliźnich.
To niestety niełatwe i wielka
tu wina chrześcijaństwa,
z jego dogmatycznym
stwierdzeniem, że zwierzęta
istnieją po to, by służyły
człowiekowi.
FELIETON ANDRZEJA
SZMILICHOWSKIEGO 3

Nie potrafię się za
mamę pomodlić,
taki mam żal do niej
Siostra rozpowiedziała, że mama nie chciała bym ja była na jej
pogrzebie, bo mnie nie kochała. Mija już drugi rok, a ja wciąż
nie potrafię się pogodzić z tymi oszczerstwami. Przeglądam listy
i kartki od mamy, które mam tutaj w Sztokholmie, ze słowami
pełnymi miłości i opisami naszej rodziny. STRONA 4

SKANDAL Z TABLICĄ
Sztokholm, Nybrogatan 6. Z nad wejścia zniknął historyczny szyld
Hotelu (nazwa pozostała jedynie na drzwiach wejściowych). Upłynęło
wiele miesięcy, ale prac remontowych nie rozpoczęto. Nie było więc
żadnego umotywowania, by pamiątkową tablicę “solidarności
szwedzko-polskiej” usunąć! STRONA 11

Tylko im o tym
nie mów...
Dwa narody w jednym kraju plus Wolne Miasto
Warszawa. Grafika była sugestywna, wnioski jednoznaczne, oburzenie wielkie. Jeszcze większe, gdy
Krystyna Janda opublikowała na swoim profilu
Facebooka rysunek satyryczny, jak to politycy Prawa
i Sprawiedliwości przekupują wyborców 500-złotowym
banknotem. Wszystko to działo się zaraz po wyborach
do Parlamentu Europejskiego, które opozycja przegrała
z kretesem. Ludzie kochają PiS, wyborców nie wolno
obrażać, elity są zadufane w sobie, nie widzą czego
naprawdę potrzebują ludzie... Też niby proste i
sugestywne wyjaśnienia, takie jak te o dwóch narodach.
Jak to więc jest z tą geografią polityczną? Polska podzielona nieco na skos od
północnego-wschodu na południowy-zachód. Ta po prawej stronie głosuje na PiS,
po lewej na Koalicję Europejską. (Jakże znamienny ten podział – napiszą media
propisowskie: prawica i lewica). Grafiki kolportowane na portalach społecznościowych nie zostawiały złudzeń: tam gdzie głosowano na PiS, ludzie są gorzej
wykształceni, biedniejsi, przemoc domowa częstsza. Tyle tylko... że to wcale nie
tak. Bastiony PiS to lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i mazowieckie (bez Warszawy). Z tym wykształceniem jest tam nie najgorzej w Polsce.
Gdy średnia dla Polski (procent osób z wykształceniem wyższym) wynosi 23,8%,
to znaczenie powyżej średniej jest w mazowieckim (33%), średnia w lubelskim i
małopolski, niewiele niższa w świętokrzyskim (22,7%), źle (ale nie najgorzej w
Polsce) w podkarpackim (20,6%).
Bieda też rozkłada się nieco inaczej niż w “państwie dwóch narodów”, a teza o
przemocy w rodzinie nie ma żadnego uzasadnienia w statystykach. Skąd więc ten
podział równo tnący Polskę na pół?
Socjologowie są zdania, że preferencje wyborcze mogą mieć związek z “godnościowym” przesłaniem partii Kaczyńskiego, gdzie silnie akcentuje się hasła (bo,
niestety, rzadko to są wartości wypełnione rzeczywistą treścią!) o “wstawaniu z
kolan”, “powrocie do chrześcijańskich tradycji”, “patriotyźmie”. A takie hasła padają na podatny grunt w środowiskach, gdzie silną pozycję... ma Kościół. I to się
potwierdza: w pięciu najbardziej pisowskich regionach (na 16) jest niemal 40%
wszystkich parafii w Polsce, w samym podkarpackim – gdzie mieszka około 2,3
mln Polaków – aż 812, w małopolskim (3,4 mln) – 934 parafie. Dla porównania: w
mazowieckim na 5,4 mln – 1017 parafii. Wnioski niech każdy wysuwa sam.
Do tego dodajmy, że na PiS głosują przede wszystkim mieszkańcy wsi i małych
miasteczek, a małych miast od 500 do 4000 mieszkańców jest ponad 69%...
Tradycyjna, zaściankowa Polska, nie przejmuje się okrzykami o deptaniu demokracji, o zawłaszczaniu państwa, o łamaniu konstytucji. To wszystko pojęcia
abstrakcyjne, dalekie od konkretu 500+. Problem polega na tym, że my nie jesteśmy
społeczeństwem. W Polsce nie wytworzyło się społeczeństwo obywatelskie – pisał
w jednym z felietonów Krzysztof Skiba. A gdy brak poczucia obywatelskiej odpowiedzialności, to każdego łatwo kupić... Nawet za 50+.
Oburzanie się na Jandę, że “poniża” sporą część spoełczeństwa, jest zwykłą hipokryzją. Gdy wciąż niemal połowa Polaków nie idzie głosować – a wśród młodego pokolenia jest jeszcze gorzej: niemal 75% nie głosuje – to bez względu na
statystyki o wykształceniu Polaków, które pozostają jedynie liczbami na papierze,
trzeba brutalnie stwierdzić: wykształcenie obywatelskie i wiedza o państwie leży
w Polsce na łopatkach.
Jeśli ktoś uważa, że to narzekanie na Polaków to aroganckie wymizdrzanie się
“wykształciuchów” (by użyć słów klasyka), że elity ignorują i nie rozumieją narodu (ponoć, jedynie egalitarną politykę prowadzi PiS), ten jest zwykłym populistą. W Rosji po rewolucji władzę przejął lud, skończył się ten eksperyment nie
najlepiej. Nie dajmy sobie wmówić, że elity w Polsce do “komuchy” i „złodzieje”
broniące “własnych interesów”.
Faktem jest, że wiele tradycyjnych pojęć o społeczeństwo zdezawuowało się.
Dzieje się tak głównie za sprawą równorzędnego egalitaryzmu, dla którego odrzucono pewne struktury społeczne, łączące niegdyś społeczeństwo. Wśród nich
znalazły się prawdziwe elity. W ich miejsce wstawiono indywidualistyczny model
osiągnięć, który zniszczył jedność społeczną i wspólny cel. Wiele problemów społecznych dotykających współczesne społeczeństwo, jest spowodowanych właśnie
brakiem elit – napisał kiedyś John Horvat. – Co gorsze, współczesna kultura zniechęca do idei prawdziwych i reprezentatywnych elit. Proponuje w zamian fałszywe
i niereprezentatywne pseudoelity, które odpowiadają najgorszym i najbardziej samolubnym tendencjom kultury hedonistycznej.
Ale to, co wyżej, pewnie mało kto w tej “drugiej” Polsce zrozumie. Czy zatem
w imię poszanowania sporej części wyborców powinniśmy milczeć? Bo oni się
obrażą? Bo “większość” (ta co pofatygowała się do wyborów) i głosowała na PiS,
ma rację?
Nie ma racji. Tylko im o tym nie mów...
Tadeusz Nowakowski
NGP 13/2019 (443)
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Motto: Niech sobie ten przepis przeczyta elita, że każda śmietanka
na deser jest bita. (Stanisław Jerzy Lec)

W Sztokholmie zmarła
w wieku 81 lat Iwona
Cierpicka-Almby
Urodziła się 4 listopada 1937
roku. Młodość spędziła w
Warszawie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie
Warszawskim i pracowała jako
polonistka w V Gimnazjum im.
J. Poniatowskiego i na Uniwersytecie Robotniczym. Od 1972
roku mieszkała w Sztokholmie.
Była nauczycielką języka ojczystego dzieci polskiego pochodzenia. Należała do Stowarzyszenia
Polek w Szzwecji i Towarzystwa
Przyjaciół Biblioteki Polskiej w
Sztokholmie. Pisała wiersze,
których mały tomik, a także
wspomnienie z dzieciństwa
„Ostatnia Wigilia”, wydało wydawnictwo Bernarda Ładysza w
2009 r. Zmarła 23 czerwca 2019
roku. O jej twórczości pisze prof.
Ewa Teodorowicz-Hellman:
Iwona Cierpicka-Almby w latach
1972 do 2019 mieszkała w Sztokholmie.
Po przyjeździe do Szwecji pracowała
najpierw w służbie zdrowia, potem podjęła pracę jako nauczycielka języka ojczystego (hemspråk/modersmål polska)
w szwedzkich przedszkolach i szkołach.
Była członkiem Stowarzyszenia Polek
w Szwecji i chętnie brała udział w życiu
kulturalnym Polonii. Pracowała również jako wolontariuszka w Bibliotece
Polskiej w Sztokholmie. Po śmierci
męża sięgnęła po pióro, zaczęła pisać
wiersze i wspomnienia z młodości. W
roku 2009 ukazał się w Polsce tomik
jej wierszy pod znamiennym tytułem
Wierna pamięć.
Kogo i co pragnie poetka zachować
w pamięci? Przede wszystkim chce
ocalić od zapomnienia wspomnienia
młodości, pierwsze miłosne uniesienia
i zauroczenia, dni szczęśliwe i radosne
oraz pamięć ukochanego męża, z którym spędziła za krótki okres życia z
powodu jego ciężkiej choroby i przedwczesnej śmierci. Autorka pamięta także o dobrych ludziach napotkanych na
swojej drodze życia oraz o ukochanych
bliskich, którzy odeszli na zawsze. Stąd
w jej poezji często pobrzmiewa nuta
smutku i samotności.
Poetka wyznaje, że nade wszystko
kocha przyrodę we wszystkich jej postaciach, ale do człowieka odnosi się
raczej z rezerwą z powodu jego fałszu,

zakłamania, egoizmu i wyrachowania.
Podziwia za to piękno świata i bogactwo kolorów natury, zachwycają ją
również drobne, zwykłe, ale szczęśliwe chwile codziennego dnia.
Często znajdujemy w wierszach
Iwony Cierpickiej-Almby opisy jesieni: ciepłej, kolorowej, brzemiennej w
plony, jaką poetka pamięta z lat spędzonych w Polsce. Bardzo brak jej w
chłodnej aurze Szwecji złotej polskiej
jesieni. W jej utworach spotykamy też
obrazy mglistych, chłodnych, deszczowych dni jesiennych, które skłaniają
poetkę do wspomnień, zadumy, melancholii oraz refleksji, przepełniających
duszę smutkiem i żalem z powodu
szybko mijającego życia i zbliżającej
się śmierci. Poetka zdradza, że będzie
musiała się spotkać ze śmiercią w samotności, z dala od osób najbliższych.
Jednak – jak mówi – warto jest żyć,
być i trwać.
Pamiętając o Iwonie CierpickiejAlmby drukujemy jej wiersze o jesieni, zbliżającej się już teraz do Szwecji
dużymi krokami.
Początek jesieni
Wiatr sypie korale jarzębin,
tańczy w liści kolorach,
to już jesieni pora.
Złoto, czerwień, brąz, resztki zieleni –
w słońcu się mieni.
Jeszcze piękna, w barwy bogata
nadchodzi ze schyłkiem lata.
Siwą przędzą po polach się snuje,
w sadach dojrzałe owoce maluje.
(Wierna pamięć, 20)
Spacer jesienią
Leśny spacer jesienią
w blasku słońca i ciszy.
Mnie zdaje się, że słyszę
własnego serca bicie.
Smutek czai się skrycie,
chociaż jeszcze jesienna
paleta, kolorami
mieniącymi się wplata.
A mnie szkoda lata
Jesienna nostalgia
Jesiennej nostalgii się lękam.
Bezsennych nocy udręka.
Niedobre myśli i niepokoje.
Długie, samotne wieczory moje.
Co dalej? Jak dalej?
Nie wierzę, że w życia jesieni
jeszcze się coś odmieni.
Żal urody, beztroskiej młodości,
Tylu pięknych wspomnień i radości.
Pierwszego zauroczenia.
W miłości powodzenia.
Zostały fotografie, listy –
to jakby dowód oczywisty,
że jednak życia karta była coś warta.

Kompas moralny
W NGP (nr 11/2019) Janusz Sławomirski w artykule „Warunki i granice demokracji w Polsce?” maluje, moim zdaniem, niezasłużenie krytyczyny obraz
Polski.
Autor ma sporo racji ale historia to nie tylko podboje i walki i klęski. A Polska to nie tylko kraj warchołów i brudasów. Dlaczego autorowi zależało aby
przedstawić polską historię w najgorszym świetle?
Dlaczego nie wspomiał o wkładzie Polaków w światową kulturę? Kopernik, Maria Skłodowska-Curie,
Szopen to kilka takich przykładów. Nie mówiąc już
nawet o czterech Noblistach z literatury, Reymoncie,
Sienkiewiczu, Miłoszu czy Szymborskiej.
Jako Polkę boli mnie taki stosunek do – bądź co
bądź – naszej wspólnej z panem Sławomirskim ojczyzny. Historyczna wystawa prezentowana w zeszłym
roku w Berlinie, sponsorowana przez towarzystwo
przyjaźni polsko-niemieckiej „Pojednanie”, o której pisałam w jednym z moich felietonów, potrafiła
przedstawić Polskę w bardziej zbalansowany sposób.
W demokratycznym kraju każdy ma prawo do
własnego zdania i do wypowiadania go publicznie.
Wprawdzie nie ma prawnego zakazu świadomego
ranienia uczuć bliźnich, ale własny kompas moralny
powinien powstrzymać od sprawiania innym przykrości. Czytając artykuł pana Sławomirskiego było mi
przykro.
Teresa Urban, Stockholm

Wojsko otrzymało rozkaz
wystrzelania wszystkich
zdziczałych psów, żyjących
na terenach czarnobylskiego
pustkowia. Aby ułatwić sobie
zadanie, któryś z sołdatów
wpadł na pomysł gwizdania,
i inni poszli jego śladem.
Na komendę zapamiętaną
z czasów, gdy żyły w przyjaźni
z człowiekiem, psy podbiegały do żołnierzy… A ci do nich
strzelali. Proste? Proste!

Łabędzi śpiew?

Sprostowanie
Uważni Czytelnicy bardzo się zdziwili, gdy przeczytali w NGP (nr 12/2019), że Kamieniec Podolski
należy znów do Polski. (Chodzi o artykuł “Podróże
po Polsce: Kamieniec Podolski” Ewy MichałowskiejWalkiewicz). Pragniemy więc niektórych rozczarować, niektórych przeprosić, i wyjaśnić: nie, nie należy
do Polski. Na razie wciąż leży na terenie Ukrainy.
Jak mogło dojść do tak kuriozalnego błędu? Trudno
dzisiaj znaleźć przyczynę, zawiniła i autorka, której
zapewne, w tekście nam przysłanym, coś umknęło,
i redakcja przez niechlujną korektę. W tym miejscu,
gdzie znalazł się artykuł, miał być inny (pod rubryką “Podróże po Polsce”), ale w ostatniej chwili przed
wysyłką do drukarni został zmieniony ze względu na
długość, i ten inkryminowny ukazał się bez korekty.
Wyjaśnijmy dla porządku: w okresie wojny polsko-bolszewickiej Kamieniec od listopada 1919 roku do
lipca 1920 roku pozostawał pod polską administracją.
Był wówczas stolicą okręgu podolskiego. Od czerwca
do 16 listopada 1920 roku było siedzibą Ukraińskiej
Republiki Ludowej i rządu Petlury. W 1920 roku znalazł się na terenie radzieckiej Ukrainy, choć bolszewicy planowali oddać miasto Polsce. W 1939 roku,
mimo że Kamieniec już od 146 lat formalnie nie należał do państwa polskiego, tamtejsza społeczność polska nadal stanowiła około 20% mieszkańców miasta.
Dzisiaj leży na terenie Ukrainy, mimo że sentymentalnie wciąż mówimy o nim “miasto polskie”.
Redakcja Nowej Gazety Polskiej

razie człowiek polski, współczuje rzadko albo wcale.
Gradacją odruchów sumienia?
Nigdy wcześniej w historii Ziemi tak wiele zwierząt i roślin nie znalazło się w strefie zagrożonej likwidacją (nie licząc transkataklizmów sprzed milionów lat). Według danych uzyskanych przez ekipy
oenzetowskich naukowców badających rośliny uzależnione od zapylenia, większość znajduje się w obszarze pogłębiającego się szybko ryzyka. Katastrofa
ekologiczna i wynikające z niej kolosalne koszty, ca.
2.750 miliardów złotych rocznie, jest w zasięgu jednego pokolenia.
Wielu i coraz więcej ludzi nauki (znacznie rzadziej
polityków) porusza problem następujących szybciej
niż się spodziewano zmian klimatycznych. Można
odnieść wrażenie, że życie na Ziemi osaczane jest z
dwóch stron: biologicznego wyniszczenia i za tym
stoi człowiek; zmian klimatycznych, za które winą
chętnie dzielimy się z… kosmosem?
Fascynujące i równocześnie godne podziwu oraz
potwierdzające wielowątkowość istoty ludzkiej, że
pomimo ewidentnych i widocznie nabierających
tempa egzystencjalnych zagrożeń, nadal potrafimy
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W Stanach Zjednoczonych w jednym z instytutów
przeprowadzono test. Dano 256 studentom do przeczytani artykuły opisujące znęcanie się nad ludźmi i
nad psami. Okazało się, że bardziej ich oburzał gwałt
na psach niż na ludziach. Inne badania wykazały, że
dzieci i psy wywołują największe nasilenie odruchu
współczucia oraz protestu, dlatego że są zazwyczaj
bezbronne i łatwe do skrzywdzenia.
Człowiek gwałtownie protestuje, gdy ogląda film,
jak foki są zabijane kijem bejsbolowym, mniej, kiedy
widzi je zaplątane w sieci, albo usłyszy, że w żołądkach martwych wielorybów znajdowane są dziesiątki
kilogramów plastiku. Wychudły niedźwiedź polarny na niewielkiej krze budzi skojarzenia ze zmianami klimatycznymi, później niekiedy współczucie, a
jeszcze rzadziej refleksję, że nasze działania pustoszą świat zwierząt. Psom łańcuchowym, w każdym

zajmować się kulturalnymi implikacjami fauny. Na
przykład badaniami nad językami, jakimi porozumiewają się zwierzęta.
Czy wiedzieliście, że samce wielorybów śpiewają
pół roku? Mało tego, każda grupa rodowa ma swoje
własne pieśni, śpiewane chóralnie przez wszystkie
osobniki, i inne każdego sezonu. Jeśli tego mało, okazało się, że śpiewane przez wieloryby pieśni się rymują, każda pieśń kończy się zawsze na jednym i tym
samym dźwięku!
Holenderska filozofka Eva Meijer przekonuje, że
istnieje bezpośredni związek między sposobem, w jaki porozumiewają się między sobą zwierzęta poszczególnych rodzajów i ras, a uwagą, jaką człowiek im poświęca. Ludzie, niestety nie wszyscy, zmieniają swój
stosunek do zwierząt, gdy dowiadują się, że zwierzę
doznaje cierpień spowodowanych bólem w identycznym nasileniu, co człowiek.
Meijer pisze: …zmieńmy perspektywę oceny mowy. Jesteśmy przyzwyczajeni uznawać mowę patrząc
z perspektywy języka. W świecie zwierzęcym również
istnieje język, jak i jego gramatyczne reguły, na równi
z rozróżnianiem kolorów i zapachów.
Niezależnie od przyzwyczajeń, ocen i rutyn, z jakimi podchodzimy do zwierząt, powinniśmy okazywać
im szacunek równy temu, jakim obdarzamy bliźnich.
To niestety niełatwe i wielka tu wina chrześcijaństwa,
z jego dogmatycznym stwierdzeniem, że zwierzęta
istnieją po to, by służyły człowiekowi.
Obserwujmy zwierzęta, wsłuchujmy się w ich pieśni, kochamy je, tak wiele z nich już umilkło i zniknęło. Beznadziejnie bezmyślne (nie chcąc powiedzieć
– złe) z nas istoty, niszczymy i pozbawiamy życia
świat, którego jesteśmy cząstką.
Andrzej Szmilichowski

Katarzyny Gruber miejsce w historii
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 5 czerwca 2019 roku w Sztokholmie
zmarła Katarzyna Gruber (z domu
Żdanowicz), emigrantka marcowa i gorąca orędowniczka utworzenia Muzeum
POLIN. To jej inicjatywie zawdzięczamy powołanie Szwedzkiego Komitetu
Wsparcia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którego utworzenie zaproponowała wspólnie ze swoimi przyjaciółkami – Cecylią Słucką, Różą Żyto
i Marią Goldberg.
Od momentu, gdy dowiedziała się o
projekcie tworzenia w Polsce muzeum
poświęconego dziedzictwu polskich
Żydów, rozpowszechniała tę informację w środowisku emigrantów z Polski.
Przekonywała o potrzebnie utworzenia
takiego muzeum i konieczności jego

wspierania, a jej autorytet pomagał przełamywać początkową nieufność wobec
tego projektu. Szwedzkie Towarzystwo
organizowało spotkania promujące muzeum, zapraszając osoby związane z
projektem m.in. Jerzego Halbersztadta,
Mariana Turskiego, czy Władysława
Bartoszewskiego. Towarzystwo nawiązywało też ważne dla przyszłego
muzeum kontakty ze szwedzkimi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi
m.in. z Forum för Levande historia.
Katarzyna Gruber celebrowała z nami otwarcie muzeum, będąc przedstawicielką oficjalnej delegacji Szwedzkiego
Komitetu Wsparcia Muzeum. A później
cieszyła się z otwarcia miejsca edukacji rodzinnej „U Króla Maciusia”, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest

właśnie szwedzki komitet.
Dla Katarzyny Gruber to miejsce
miało wyjątkowe znaczenie. Tworzymy
to muzeum dla naszych dzieci, wnuków,
prawnuków... – mówiła. Dziś, gdy odchodzi pokolenie świadków historii,
które tej historii doświadczyło osobiście, rola muzeum jako łącznika wiążącego przeszłość z przyszłością jest
szczególnie ważna.
Zespół Muzeum POLIN
Stowarzyszenie Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce
Szwedzki
Komitet
Wsparcia
MHŻP POLIN/Towarzystwo Przyjaciół MHŻP POLIN
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Nie potrafię się za
mamę pomodlić,
taki mam żal do niej

Nie miał jeszcze 10 lat, gdy był molestowany przez
swojego ojca. Potwierdziła to jego rodzina, którą spotkaliśmy w Danii. Matka wychowała dwie jego siostry, zrozpaczona wyrzuciła męża z domu. On wsiadł
na statek w Kopenhadze i pojechał do Australii. Ślad
po nim zaginął.
Te bulwersujące doświadczenia molestowania
przez własnego ojca wpłynęły jednak na całe życie
Tora. Uciekając w czasie II wojny światowej przed
Niemcami, znalazł się w Szwecji. Był zdolny, nauczył
się kilku języków. Tu ukończył szkoły, studiował na
uniwersytecie, obronił doktorat z biologii. Ożenił się
i miał dwóch synów. Starszy, silniejszy psychicznie,
NGP 13/2019 (443)

wychował się bez problemów. Młodszy, dzisiaj zbliżający się do wieku emerytalnego, zniewolony był przez
matkę i szybko uciekł pod opiekę ojca.
W 2006 roku u Torego zdiagnozowano afazję.
Afazja to sytuacja, w jakiej osoba chora, która dotychczas nie miała żadnych problemów z funkcjami
językowymi – ma trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy, ma również problemy z pisaniem i
czytaniem. Niemożność porozumienia się z otoczeniem, utrata zdolności do przekładania myśli na słowa, jest doświadczeniem niezwykle traumatycznym.
Tak było i w przypadku Tora.
Po śmierci żony, Tore ożenił się ze mną – pisze
Alicja. – W międzyczasie stał się jeszcze ojcem dwóch
kolejnych synów – jednego urodziła mu jakaś studentka, drugiego jego... synowa. Przed ślubem ze mną
młodszy syn z jego pierwszego małżeństwa, który – jak
się później okazało – molestowany był przez Tora, w
tajemnicy spreparował dwa testamenty zabierając ojcu wszystkie oszczędności, przepisując na siebie dom
i małe mieszkanie, które miało być dla mnie.
Na stare lata został zostawiony całkowicie pod jedyną opiekę Alicji. Tore jest bardzo chory. Nie słyszy,
nie widzi, ma krwawienia, hemoroidy, muszę go karmić i ubierać. Ta sytuacja trwa już od kilku lat. Moja

Imiona, miejsca i szczegóły w artykule zostały zmienione
przez redakcję.

Wiśniewski w Göteborgu?
Z mieszanymi uczuciami (jak wynika z komentarzy na
Facebooku) publiczność polska w Szwecji przyjęła zapowiedź
koncertu zespołu Classic i Michała Wiśniewskiego, który ma
odbyć się w Göteborgu 30 listopada. Organizatorem imprezy
jest Polonia Live.

© Wikipedia

Rzecz dzieje się w Sztokholmie, w
jednej z lepszych dzielnic. Alicja ma
78 lat, Tore niedługo skończy 100.
Poznali się w dość prozaiczny sposób. Alicja przyjechała do Szwecji
niemal 20 lat temu po przejściu na
emeryturę w Polsce, by dorobić do
emerytury opiekując się starszymi
ludźmi w Szwecji. Przypadkowo
ktoś jej polecił opiekę nad Tore.
Coś zaiskrzyło między nimi pozytywnie – po kilku latach pracy u
niego, Tore zaproponował Alicji
ślub. To, co piszę do pana, w głowie
się nie mieści – napisze w liście
do redakcji. – Po 20 latach znajomości i 12 latach małżeństwa,
po początkach wspaniałej relacji,
nastąpiła totalna katastrofa.
Okazało się, że mój małżonek całe
życie był homoseksualistą.

szwedzka emerytura wynosi 403 korony, więc żyję i
płacę różne rachunki domowe z mojej polskiej emerytury, która wynosi 1400 złotych. Ledwie starcza. Gdy
dotarło do mnie, co zrobiłam ze swoim życiem, jestem
załamana. Nie tak to miało wyglądać. Tore nie daje
mi nic ze swojej emerytury, niemal wszystko zabierają mu jego dzieci. Według prawa, po śmierci Tora,
mogę otrzymać jego emeryturę. Na razie sytuacja jest
tragiczna, nie mam za co żyć. Wiem, że on ma ciągle
jakieś pieniądze na kontach, ale jego rodzina nie chce
mi nic powiedzieć, ani w żaden sposób pomóc. Uciec
do Polski nie mam za co.
Alicja wcześniej pracowała w Szwecji u jednej z
producentek telewizyjnych, sprzątając jej dom, która po kilkunastu latach pracy u niej, z dnia na dzień
wymówiła jej pracę. To wtedy Alicja trafiła do Tora.
Dzisiaj ta pani pewnie by potrzebowała pomocy, bo
ma małe dzieci i by mnie przyjęła znowu do pracy. Ale
ja nie mam już sił do pracy fizycznej z powodu bólu
stawów i mięśni nóg.
Również i w Polsce rodzinna sytuacja Alicji skomplikowała się. Przeżyłam ogromny stres, gdy dowiedziałam się, że moja siostra – w tajemnicy przede mną
– zabrała naszej mamie niemal 40 tysięcy złotych, które dostała w spadku po dziadku. Nic mi o tym nie powiedziała, a nasza mama ciągle narzekała, że nie ma
pieniędzy nawet na kupno węgla na opał. Musiałam
jej wysyłać z moich ciężko zarobionych pieniędzy w
Szwecji. To skłóciło naszą rodzinę. Wszyscy to przeżywali. Dwa lata temu zmarła siostra mojej mamy, po
niej umarła bratowa (zaledwie 58 lat), bo mój brat nie
miał pieniędzy na leki i pomoc dla niej. Dowiedziałam
się o tym zbyt późno. W zeszłym roku zmarła nasza
mama, z rozpaczy, że nie mogła pomóc finansowo
mojej bratowej. Okazało się też, że moja siostra sfabrykowała dokumenty i kazała przed śmiercią naszej
mamie podpisać testament, według którego cały majątek przypadł na nią.
To, niestety dość typowa sytuacja. Gdy przychodzi
do podziału rodzinnego majątku, więzy krwi często
okazują się słabsze, niż żądza posiadania. – Pieniądze
zaślepiają. Wiem z własnego doświadczenia zawodowego, że sprawy majątkowe mogą zniszczyć rodzinne
więzy – mówi sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
Zbigniew Chwała. – Pieniądze okazują się najważniejsze, miłość siostrzana czy braterska idzie w kąt.
Każdy ciągnie w swoją stronę, widzi własne racje. W
niektórych rodzinach po śmierci rodziców rozpętuje
się prawdziwe piekło, walka jest bezwzględna.
Jak pisze Alicja: Jeżeli jest nas pięcioro rodzeństwa, spraw dotyczących naszej mamy, jej majątku i
sprawiedliwego rozdziału, bez szkody dla kogokolwiek, nie można rozpatrywać. Nie mogłam uwierzyć,
że mama podpisała te papiery i że moja siostra nas
może tak okłamać. Cała sytuacja jakby była zwierciadłem tego, co ja przeżywam w Szwecji z Torem i jego
rodziną. Nasza mama, mając już wtedy 95 lat i chorując, nie potrafiąca już odczytać podstawianych jej
pod rękę dokumentów, zmuszona została przez moją
siostrę do podpisania testamentu, który nas wszystkich – poza nią – wydziedziczał.
Mama Alicji zmarła w poniedziałek o 8 rano. Pogrzeb był już we wtorek o 12-tej, by Alicja nie zdążyła przyjechać... Siostra rozpowiedziała, że mama
nie chciała bym ja była na jej pogrzebie, bo mnie nie
kochała. Mija już drugi rok, a ja wciąż nie potrafię
się pogodzić z tymi oszczerstwami. Przeglądam listy
i kartki od mamy, które mam tutaj w Sztokholmie, ze
słowami pełnymi miłości i opisami naszej rodziny. I
nie potrafię się za mamę pomodlić, taki mam żal do
niej...
(ngp)

Jedni są pełni zachwytu, inni zdecydowanie zapowiadają, że na
Wiśniewskiego nie pójdą. W ostatnim czasie, o popularnym wiele lat temu piosenkarzu, głównie piszą gazety plotkarskie – a to o jego kłopotach
finansowych, albo o kolejnym rozwodzie, o kolejnej miłości, o usuniętym tatuażu. Gorzej z informacjami o jego karierze artystycznej. A jeśli
pojawiają się i takie, to też głównie w cieniu skandli: właśnie na początku
sierpnia solista Ich Troje miał wystąpić w koncercie upamiętniającym...
śmierć Andrzeja Leppera.
Jaka będzie frekwencja w Göteborgu? Nie wiadomo. Wiśniewski ma
tyle samo fanów, co krytyków. (ngp)

Nie ma bardziej
polskiego miasta
w Szwecji,
niż Mariefred
Była najmłodsza córka króla Polski
Zygmunta I Starego i włoskiej
księżniczki Mediolanu Bony
Sforzy. Urodziła się 1 listopada 1526
w Krakowie. W wieku 36 lat została
królową Szwecji. Katarzyna Jagiellonka (szw. Katarina Jagiellonica)
zapisała się na trwałe zarówno w
historii Szwecji, jak i Polski. W jej
rolę wcieliła się 37-letnia Victoria
Enefors, która na pokładzie
parowca „Mariefred”, odbyła w
niedzielę 23 czerwca, tę samą
podróż, którą kilkaset lat temu
odbyła Jagiellonka ze Sztokholmu
do zamku Gripsholm.
Jagiellonka wychowywana była na wawelskim
dworze, w otoczeniu dwóch ukochanych sióstr –
Anny i Zofii. Wraz z nimi otrzymała dość wysokie
wykształcenie jak na owe czasy. Zabrakło im jedynie
matczynej miłości. Żyła wraz z siostrami w cieniu
najstarszej siostry Jadwigi, którą matka oceniała jako
najpiękniejszą i najinteligentniejszą, oraz Zygmunta
Augusta, następcy tronu.
W 1548 roku umarł Zygmunt Stary, Katarzyna przeprowadza się wraz z siostrami i matką na Mazowsze.
Tę decyzję spowodował konflikt, który się nasilił,

gdy Jagiellończyk potajemnie ożenił się z Barbarą
Radziwiłłówną pomimo sprzeciwu matki. Życie poza dworem królewskim utrudniało znalezienie odpowiedniego męża dla Katarzyny. Miała bliski kontakt
ze swoją bratową Katarzyną Habsburżanką. Zakochała
się z wzajemnością w jej bracie Ferdynandzie. Jednak
Bona sceptycznie odnosiła się do Habsburgów i nie
zgodziła się na małżeństwo. Ostatecznie, 4 października 1562 poślubiła o 11 lat młodszego od siebie Jana
Wazę, przyrodniego brata panującego ówcześnie króla Szwecji.
Małżonkowie zamieszkali początkowo w zamku w
Turku. To właśnie dzięki Katarzynie tamtejsze komnaty ozdobiły arrasy, dywany, meble, srebrne nakrycia stołu, które wniosło w dworze królewny polskiej
więcej luksusu i przede wszystkim piękna. Dobry gust
przyszła królowa musiała odziedziczyć po swoich rodzicach. Od zewnątrz jednak zamek przypominał typowy średniowieczny klasztor.
Po roku sielanki i beztroskiego dworskiego życia,
w 1563 roku Jan został oskarżony o zdradę Szwecji.
Jego brat, król szwedzki Eryk XIV obawiał się, że Jan

poprzez małżeństwo z polską księżniczką zacznie spiskować z Rzeczpospolitą.
Eryk XIV obawiając się brata uwięził książęcą
parę na Zamku Gripsholm w Mariefred. Katarzynie
zaproponowano wolność, ale ona pozostała wierna
przy boku uwięzionego męża. W niewoli pozostali przez cztery lata. W między czasie parze urodziła
się córka, Izabella (imię po swojej prababce, Izabeli
Aragońskiej). Dziewczynka jednak umiera w 1564 roku, mając niespełna dwa lata. Jeju grób znajduje się w
katedrze w Strängnäs. W tym samym roku na świat, w
więzieniu, przychodzi Zygmunt, przyszły król Polski
i Szwecji, znany jako Zygmunt III Waza.
Kilka lat później role dwóch braci się odwróciły.
Jan III wstąpił na tron, a Erik ginie kilka lat później.
Katarzyna Jagiellonka zostaje królową Szwecji. Jej
artystyczny smak i gust miał wpływ na wprowadzenie
renesansu do Szwecji. Burzliwe i pełne wydarzeń życie Jagiellonki kończy się po długiej chorobie w 1583
roku na zamku w Sztokholmie. Pochowana zostaje i
do dziś spoczywa w katedrze w Uppsali.
Tę historię przypomniała rekonstrukcja podróży
Jagiellonki statkiem ze Sztokholmu do Mariefred
(gdzie znajduje się zamek Gripsholm), której pomysłodawcą była Victoria Enefors. 23 czerwca
wcieliła się w postać Katarzyny i na pokładzie parowca ”Mariefred” odbyła podróż trasą Jagiellonki.
Rozmowę z Victorią publikować będziemy w jednym
z najbliższych numerów Nowej Gazety Polskiej.
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Lipcowe daty

20 lipca 1944 – nieudany zamach na
Hitlera.
20 lipca 1969 – pierwsze lądowanie
człowieka na Księżycu.
W lipcu 1969 francuskie lewicowe
pismo satyryczne „La Canard enchainé” (co tłumaczy się na polski, jako:
„Spętany Kaczor” lub „Kaczka w okowach”) tak skomentowało lądowanie
Amerykanów na Księżycu: (cytuję z
pamięci) W dwudziestopiątą rocznicę
wydarzenia, gdy Opatrzność uratowała Führera, jego wierny giermek von
Braun wysłał amerykańskie króliki doświadczalne na Księżyc”. Było w tym
trochę racji. Twórcą projektu Apollo
(lądowania na Księżycu) był profesor
Wernher von Braun, który był także
twórcą rakiet bojowych V2, cudownej
broni Hitlera. Gdyby Göring nie przeforsował swojej koncepcji postawienia
na V1 (bomby latające, coś w rodzaju
dzisiejszych dronów), to wynik wojny mógł być dla Niemców inny. W
III Rzeszy była konkurencja między
wojskami lądowymi i lotnictwem – te
ostatnie podlegające Göringowi było
uprzywilejowane. V1 to projekt lotnictwa, V2 to projekt wojska. Więc rakiety profesora von Brauna były na drugim planie i zaczęto je produkować za
późno. V1 miały małą szybkość i piloci
alianccy (w tym Polacy) strącali je łatwo do morza, tak że znikoma ich część
dolatywała do Londynu. Natomiast na
V2 nie było lekarstwa. Swój udział w
opóźnieniu ich użycia mieli też Polacy
z wywiadu AK, między innymi znana w Szwecji zmarła kilka lat temu,
Maryla Sobocińska. Ale to już inna
historia.
Po nieudanym zamachu i upadku puczu, Hitler twierdził, że jego i Niemcy
uratowała opatrzność. I rzeczywiście.
Bomba zegarowa, którą przemycił do
Wilczego Szańca pułkownik hrabia
Claus von Stauffenberg była wystarczająco silna by zabić wszystkich uczestników narady, gdyby ta odbywała się,
jak zwykle, w bunkrze. Ale zepsuła
się wentylacja i naradę przeniesiono
do baraku. Silny wybuch rozerwał barak zginęło tylko trzech oficerów, siedzących najbliżej bomby. Pułkownik
Stauffenberg, zgodnie z planem, został
wywołany do rzekomego telefonu.
Teczkę z bombą zostawił pod stołem
blisko Hitlera, ale komuś ta teczka zawadzała i przesunął ją dalej. Hitler ocalał i uważał fakt przeniesienia narady
do baraku oraz przesunięcie teczki za
działanie opatrzności. Dalszy ciąg jest
znany. Po wybuchu Stauffenberg będąc
pewny, że Hitler nie żyje, podał umówione hasło „Walkiria”, uszkodził centralę telefoniczną i pojechał do Berlina.
Akcja Walkiria oznaczała przejęcie
władzy przez Wehrmacht, aresztowanie działaczy partyjnych i rozbrojenie
Waffen SS. Śmierć Hitlera była koniecznym warunkiem udania się akcji.
Bowiem w III Rzeszy żołnierze przysięgali dochować wierności nie tylko

Państwu, ale i osobiście Führerowi. To
nie były jeszcze czasy pułkowników
Kuklińskich i przysięgi coś znaczyły.
Póki Hitler żył, żołnierze nie wykonywali sprzecznych z jego wolą rozkazów.
I tak się stało. Kapitan Wehrmachtu
Otto Ernst Remer, który dostał rozkaz
internowania Goebbelsa, zmienił front,
gdy Goebbelsowi udało się połączyć z
Wilczym Szańcem. Hitler telefonicznie mianował Remera pułkownikiem
i polecił mu zlikwidowanie spisku w
Berlinie. I dzięki temu wojna potrwała
jeszcze dziesięć miesięcy.
Wywiadowi amerykańskiemu profesora Wernhera von Brauna i jego
współpracowników udało się ewakuować ze strefy radzieckiej i przewieźć
do USA. No i stąd późniejsze sukcesy
Amerykanów w Kosmosie. Gdyby ta
akcja się nie udała, to naturalnie ekipa
profesora von Brauna pracowała by dla
Rosjan. I może oni pierwsi stanęli by
na Księżycu.
Data 22 lipca kojarzy się z rocznicą
ogłoszenia Manifestu Lipcowego (22
lipca 1944). Niektórzy ludzie pamiętają, że z racji „Święta Lipcowego”
konstytucję PRL ogłoszono też 22
lipca roku 1952. Ta „bierutowska”
konstytucja zmieniła nazwę Państwa z
Rzeczpospolitej Polskiej (RP) na Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL) oraz
zlikwidowała urząd prezydenta.
Natomiast mało kto pamięta, przypominaną parokrotnie przez Jerzego
Giedroycia, datę 22 lipca 1807. Był
to dzień, w którym ogłoszono podyktowaną przez Napoleona konstytucję
Księstwa Warszawskiego (1807-1814)
była to pierwsza polska konstytucja
która weszła w życie i obowiązywała przez 7 lat. Część jej artykułów
udało się później przenieść księciu
Adamowi Czartoryskiemu do konstytucji Królestwa Polskiego (1815-1830).
Po upadku Powstania Listopadowego
Rosjanie uznali oryginał konstytucji
Królestwa Polskiego za zdobycz wojenną i triumfalnie wywieźli go do
Petersburga.
Konstytucja 22 lipca 1807 miała zabawną genezę. Gdy Cesarz Napoleon
zdecydował się na utworzenie Księstwa
Warszawskiego oraz Wolnego Miasta
Gdańska, które miało też status księstwa (słynna Madame Sans Gêne – Pani
bez krępacji, była księżną gdańską), to
wtedy jeden z twórców Konstytucji 3
Maja 1791 roku, hrabia Ignacy Potocki,
zaczął czytać Cesarzowi francuski
przekład Konstytucji 3 Maja. Napoleon
mu przerwał i w krótkich żołnierskich
słowach podyktował zwięzłą, acz bardzo treściwą konstytucję dla Księstwa
Warszawskiego. Zbieżność tej konstytucji z trzeciomajową była tylko w
jednym punkcie. Monarchia była dziedziczna i na tronie miała zasiadać dynastia saska.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

za obrażonym i opluwanym. Najkrócej
rzecz ujmując, nie władzę będziemy w
październiku wybierać, ale cywilizację.
Ktoś skomentował ten wpis na FB:
Kościół, który nawołuje do walki z
LGBT i dziękuje za przemoc wobec
osób odmiennej orientacji nie ma nic
wspólnego z Bogiem! paradoksalnie
można napisać: święta prawda!

M
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niepamięć poszły czasy, gdy
lato było sezonem ogórkowym
i główne miejsce w mediach zajmował
potwór z Loch Ness. Teraz przez cały
rok przytłacza nas polityka, albo pochodne tejże polityki. Lipcowe wydarzenia w Białymstoku, podczas Marszu
Równości, i medialne komentarze po
bulwerujących atakach na maszerujących, są tego najlepszym przykładem.
Ale wydaje się, że i cały świat zwariował. Tomasz Lis na Facebooku:
Dawne „pochwalony” i „szczęść
Boże” najwyraźniej jest u nas w wielu
miejscach wypierane przez odrobinę
mniej serdeczne „wypierdalaj ty stara
kurwo szmato jebana”, co wskazuje na
pewną konwersję w ramach naszego
nadwiślańskiego chrześcijaństwa, w
którym przymiotnik dość brutalnie ingeruje w sens rzeczownika.
Taki mamy czas. Ale przecież nie tylko w Polsce. W Ameryce, której głosu
słuchaliśmy w radiu w czasach PRL,
prezydent pogardliwie sugeruje członkini Izby Reprezentantów, urodzonej w
Somalii, by wracała skąd przyjechała,
a tłum jego zwolenników ryczy „send
her back”(odeślijcie ją). U nas kibole i
żule ryczą do spokojnie maszerujących
uczestników parady równości „wypierdalać”, a gdyby ci którzy mają wypierdalać nie zrozumieli, że mają wypierdalać, funduje im się jeszcze kopy i ślinę.
Nie chcę takiej Polski, boję się takiej
Polski, a najbardziej boję się o taką
Polskę, w której nienawiść jest zinstytucjonalizowana przez rządzącą partię, tak jak jest instytucjonalizowana i
sankcjonowana przez Trumpa, Putina
czy Erdogana. Jeśli PiS przegra wybory, kibole i żule nie znikną. Ale przynajmniej nie będą już mieli cichego a czasem całkiem donośnego błogosławieństwa państwa. Państwo będzie kiboli,
żuli i nienawiść uznawało za problem,
a nie za swe poręczne narzędzie. Może
te obrazki z Białegostoku powinny wisieć przed lokalami wyborczymi. Tak
żeby jasne było, o co w tych wyborach
idzie. Czy chcemy głosować na Polskę
dla wszystkich, czy na Polskę, w której
żul uwalniając jakąś strefę od LGBT
albo innej kategorii nielubianej przez
władzę, będzie ryczał „wypierdalać”,
pewien że państwo stoi za nim, a nie

anuela Gretkowska też na FB,
tylko ostrzej: PiSowski rząd
wyniósł się do parlamentu UE razem
z broszką. Został drugi garnitur. Ten
garnitur jako mini-minister edukacji,
nazwiska nie chcę pamiętać, z wdziękiem Frankensteina po pisowskiej
lobotomii, powiedział, że marsze równości są zbyt niebezpieczne, by je organizować. Tak, człowieczeństwo jest zbyt
niebezpieczne w Polsce, by wychodzić
na ulicę. Ale co innego mnie zastanawia, dlaczego nie powiedział tego minister rolnictwa? Przecież Wielka Biała
Polska to rasa świni. Wyhodowaliśmy
ją sobie sami. Biega kwicząc i rycząc
ulicami Białegostoku, a 1 sierpnia zasra petardami Warszawę.

Nigdy nie pomyślałam, że Jacek
Dehnel (chodzi o reportaż w “Gazecie
Wyborczej” - dop. red.) użyje swojego
talentu do tak wstrząsającego reportażu ze starcia faszoli z ludźmi w Polsce.
Przeczytajcie jego relację, będzie kiedyś w podręcznikach historii. Jeśli już
nie naszej, to europejskiej. Bo u nas
tylko na 30 lat błysnęła nadzieja. Może
to była pomroczność jasna w ciemnych
dziejach zniewolonej Polski. I znowu
zapada ciemność, jak w dupie. Ostatni
zgasi w niej światło, jeśli nie pójdziemy
do wyborów.

NGP 13/2019 (443)

Islomania
Podczas licznych podróży
odwiedziliśmy wiele wysp od A
(Antiqua) do Z (Zakhyntos).
Ominęliśmy tylko jedną literę,
U (Utöja), na szczęście. Grecki
archipelag znamy najlepiej. Łatwiej
mi wymienić te wyspy, na których
nie byliśmy, bo jest ich dużo mniej.

Mykonos należący do grupy Cyklad jest dla mnie
nie tylko najpiękniejszą grecką wyspą, ale i najpiękniejszym miejscem na świecie. Spędziliśmy tam zaledwie trzy dni i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Biel miasteczka i potężnych baszt wiatraków
witająca przybysza przy wjeździe do portu, kontrastowała pięknie z błękitem morza i nieba. Widok ten podziałał jak balsam na mą duszę. W porcie właściciele
pensjonatów i hoteli rzucili się na przybyszy prezentując fotografie pokoi i łazienek. Daliśmy się porwać
jednemu z nich. Mikrobusik zawiózł nas do pensjonatu na peryferiach miasteczka.
Następnego poranka jedliśmy tam na tarasie, jako
jedyni goście, najbardziej sielankowe śniadanie w
życiu. Towarzystwa dotrzymywały nam dwa kotki i
miniaturowy kogutek, a na pierwszym planie widać
było zagrodę otoczoną bielonym murkiem, gdzie kicały stada króliczków dożywiane przez gospodarzy
przejrzałymi brzoskwiniami. Żywiłam ogromną sympatię do tych stworzeń, ponieważ sami przez wiele lat
hodowaliśmy króliczki jako zwierzątka domowe.
Poranki na Mykonos były ciche i spokojne. W drodze do miasteczka mijaliśmy piękną piaszczystą plażę jeszcze pustą o poranku za wyjątkiem człowieka z
detektorem metalu szukającego zagubionych monet.
Łagodne zbocze po drugiej stronie szosy bieliło się
od prywatnych domostw i pensjonatów, a między nimi kryły się miniaturowe kościółki w gdzie indziej
nie spotykanej ilości, niektóre tak małe, że dorosły
człowiek nie zmieściłby się w środku bez schylania. Wyglądało na to, że każda rodzina ma własną
kapliczkę.
Miasteczko budziło się powoli. Wąskie uliczki wybrukowane płaskimi kamieniami, każdy obwiedziony
białą farbą, świeciły pustkami. Samotny sprzedawca
na osiołku oferował mieszkańcom owoce i jarzyny. W
centralnej części właściciele tawern ustawiali stoliki i
krzesła. Przed jedną z nich spacerował pelikan, który
użyczył jej nazwy. Podobno upodobał sobie to miejsce ze względu na dobre jedzenie. Turystów nie było
jeszcze widać, wczasowicze odsypiali zarwane noce,
a po późnym śniadaniu wyruszali na plaże, gdzie spędzali czas prawie do zmierzchu. Miasteczko ożywało

po zachodzie słońca. W tawernach i barach trudno
było o wolne miejsce. Wiekszość turystów stanowili
„młodzi piękni” ludzie. W eleganckich butikach widziało się pary urodziwych młodzieńców lub grupki
świetnie prezentujących się dziewcząt oglądających
ze znawstwem markową odzież. Nie wiedziałam
wtedy jeszcze, że na Mykonos zwykły przyjeżdżać
stewardesy, podobno dlatego, że było to również ulubione miejsce gayów. Dziewczęta czuły się tam bezpiecznie nie będąc narażone na zaczepki natrętnych
wielbicieli.
Następnego dnia postanowiliśmy wybrać się na plażę. Na te najbardziej atrakcyjne jeździło się łódkami.
Na przystani, przy kupowaniu biletów, padło pytanie: „Gdzie chcecie jechać, na Paradiso czy na Super
Paradiso?” Decyzja nie była trudna. Super Paradiso
brzmiało bardziej ekskluzywnie. Łódka, po paru minutach jazdy, zatrzymała się przy pierwszej plaży,
która okazała się plażą nudystów. Przyznam się, że
lubię greckie plaże nudystów, ale te nieoficjalne z
niewielka liczbą plażowiczów, leżących w dużej odległości od siebie, bez potrzeby kontaktu wzrokowego z
innymi. Często spotyka się takie plaże na końcowym
odcinku tzw plaży tekstylnej. Ciało opala się równo,
nie trzeba przebierać się po kąpieli, próbować znaleźć
miejsce, gdzie można rozwiesić mokry kostium, nie
mówiąc już o uczuciu wolności, swobody i jedności
z naturą, co chyba musieli odczuwać Adam i Ewa w
raju zanim zgrzeszyli.
Plaża Paradiso okazała się dość zatłoczona, pomyśleliśmy z ulgą, że na Super Paradiso będzie pewnie
mniej ludzi. Rzeczywiście, na następnej plaży nudystów było przestrzenniej, ale ku naszemu zdumienu
miała ona wyłącznie męską klientelę. Wraz z inną
„mieszaną” parą, która wysiadła razem z nami i wydawała się równie zaskoczona, rozłożyliśmy plażowe ręczniki nieco na uboczu. Mimo woli zostaliśmy
zmuszeni do całodziennego oglądanie niesmacznego
spektaklu, kiedy to młodzieńcy kładli się na brzuchach jeden na drugim tworząc ze swych ciał męską
piramidę, lub czule namaszczali sobie kształtne pupki olejkiem do opalania. Łódka odebrała nas dopiero
późnym popołudniem.
Tego dnia Małżonek miał urodziny i należało to
uczcić specjalną kolacją. Większość tawern wyglądała podobnie, nawet ta z pelikanem różniła się od
reszty tylko ptakiem. Wybór padł na Małą Wenecję.
Domy, nieco barwniejsze niż w miasteczku, tworzą
tam zanurzoną w morzu zwartą ścianę. Balkony wiszą tuż nad wodą. a wąziutkie pomosty ze stolikami
restauracji przy wietrznej pogodzie oblewają morskie
fale. Tego wieczoru morze było spokojne. Tam, przy
krewetkach z grilla i białym winie ze zroszonego
dzbanka, spędziliśmy urodzinowy wieczór. Światełka
łódek rybackich w oddali zdawały się być odbiciem
gwiazd przeglądających się w ciemnym lustrze wody,
a dochodzące z daleka ledwo słyszalne dźwięki greckich melodii mieszały się z pluskiem fal.

Nie jestem miłośniczką muzyki ludowej ale do
greckich melodii mam wielką słabość. Lubię skrzypce, lecz od rzępolenia na gęślikach dostaję gęsiej
skórki. Podobnie jest z harmonią. Jako akompaniament toleruję ją wyłącznie we francuskich walczykach mussette i rosyjskich wojskowych piosenkach.
Polskich przyśpiewek ludowych w wykonaniu folklorystycznych zespołów „Mazowsza” i „Śląska” , słucham z ogromną przyjemnością, natomiast wiejskie
kapele przyprawiają mnie o dreszcz niechęci. Lubię
tony gitar hawajskich i dźwięki peruwiańskich fletów, ale grecka muzyka wprawia mnie w stan bliski
ekstazy. Gdy słyszę wibrujące tony bouzuki, czuję
błogość połączoną z napływem sił witalnych, a taniec
sitraki, w którym wprawdzie nigdy nie biorę udziału,
ale z fascynacją obserwuję, jest dla mnie symbolem
wspólnoty międzyludzkiej i radości życia. Zdarzało
nam się czasem jadać w szpetnych greckich restauracjach przypominających hangary, oświetlonych
zimnym światłem jarzeniówek. Ale przy pierwszych
dźwiękach tańca Zorby wnętrze nabierało miękkości,
światło stawało się przyjazne, a atmosfera ciepła i
przyjemna.
Na Delos, niewielką wysepkę w pobliżu Mykons,
jeździły motorowe łodzie. Wyspa była niezamieszkała, a atrakcję turystyczną stanowiły antyczne ruiny.
Każdy szanujący się turysta z Mykonos robi wycieczke na Delos. Tak było i z nami. Charakterystyczna
aleja z szeregiem marmurowych lwów siedzących na
cokołach wzbudza niekłamany zachwyt. Poza terenem archeologicznym leżała kamienista plaża, którą
mijaliśmy w drodze do przystani. Tam wśród szarych
głazów błysnęło pod wodą coś białego. Był to kawałek marmuru z wyraźnymi śladami ręki ludzkiej, być
może fragment antycznej rzeźby. Podłużne wyżłobienia mogły być fałdami greckiej togi, ale przypominały
także coś, co oglądaliśmy przed chwilą. Niemal natychmiast uświadomiłam sobie, że wyglądały jak pazury na łapach marmurowych lwów. Nie było już czasu na sprawdzenie, czy któremuś z lwów nie brakuje
łapy. Zaopiekowaliśmy się masywnym odłamkiem,
mimo iż bardzo obciążył nasz podręczny bagaż.
Spędzając urlop na Eginie zabawiliśmy się powtórnie w archeologów amatorów. W drodze na plażę mijaliśmy wzgórze, gdzie prowadzone wykopaliska ujawniły resztki antycznej przeszłości. Teren ogrodzono i
za niewielką opłatą udostępniono zwiedzającym jako
rodzaj muzeum na świeżym powietrzu. Szosa wcinała się we wzgórze odsłaniając wnętrze stoku z jego
zaskakującą zawartością, fragmentami antycznej ceramiki. Codziennie wracając z plaży przystawaliśmy
tam i pierwszm lepszym kamieniem uwalnialiśmy
odłamki tkwiące w wysuszonym zboczu. Niestety, nie
udało się znaleźć kompletnego naczynia, ale gliniane
okruchy miały ciekawe zdobienia w postaci ciemnych
geometrycznych szlaczków. Zwiedzając muzeum archeologiczne na Eginie z satysfakcją stwierdziliśmy,
że nasza kolekcja nie ustępuje zbiorom eksponowanym w muzealnej gablotce.
W drodze powrotnej z Delos, jak to często bywa w
Grecji o tej porze roku, nagle zrobiło się wietrznie.
Zacumowana łódź kołysała się mocno, a wzburzone
morze, już nie błękitne ale szare, cięły białe grzwy fal.
Powrót nie był przyjemny. Łódź twardo uderzała o fale, a bryzgi wody oblewały siedzących na dziobie pasażerów chroniących własnym ciałem torby i plecaki
zgromadzone na dnie łodzi przed falami i wodą. Gdy
nagły wstrząs zakołysał mocno łodzią i nowa struga
wody przelała się do środka, jeden z pasażerów, być
może archeolog, wypuścił z rąk plik notatek. Kilka
kartek pofrunęło za burtę, reszta rozsypała się na dnie
łodzi, a zapiski natychmiast zaczęły rozpływać się na
wilgotnym papierze. Mężczyzna był zdruzgotany.
Nie planujemy ponownych odwiedzin na Mykonos.
Nie chcemy niszczyć wspomnień.
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Nostalgia i,
niemal, złoty
jubileusz

Nybrogatan 6: lipiec 2018

Nie ma
hotelu,
nie ma
tablicy
Dziewięć lat temu na Nybrogatan 6
w Sztokholmie, gdzie znajdował się
słynny Hotel Örnsköld, odsłaniano
uroczyście tablicę upamiętniającą
szwedzką pomoc dla Polski w
okresie Solidarności i Stanu
Wojennego. W październiku
zeszłego roku hotel zamknięto,
a tablica została zdemontowana.
Nie ma żadnego uzasadnienia
dla tej skandalicznej decyzji.
Hotel Örnsköld – Nybrogatan 6. Miejsce to jest
w szczególny sposób związane z historią polskiej
opozycji – to właśnie w tym hotelu, dzięki pomocy
szwedzkich przyjaciół, zatrzymywali się przybywający do Sztokholmu polscy dysydenci. W latach
1980-tych wydarzenia w Polsce były bardzo ważne
dla szwedzkiego społeczeństwa. Udzielona w tamtym
okresie Polsce pomoc była – na tamte czasy – prawdopodobnie największą w historii Szwecji akcją humanitarną. Przewożono do Polski również maszyny
drukarskie i papier, które służyły podziemiu w jego
walce z komunistycznym reżimem. Organizowano też
w Szwecji demonstracje przeciwko totalitarnym władzom w Polsce.
Symboliczna tablica przypominała nie tylko o tej
pięknej karcie szwedzko-polskiej historii, ale także
o demokratycznych przemianach w Europie, które
zostały zapoczątkowane niemal 40 lat temu, dzięki
powstaniu w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej niezależnego związku zawodowego Solidarność. Szwedzi
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pomagając Polakom również mieli udział w wydarzeniach, które zmieniły mapę naszego kontynentu.
Tablicę odsłonięto 28 maja 2010 roku. Podczas
uroczystości odczytano list Lecha Wałęsy adresowany do Narodu Szwedzkiego, w którym stwierdził: „tę
ponadnarodową solidarnością zmieniliśmy rzeczywistość … otworzyliśmy nową epokę”
Nawiązując do nazwy hotelu, w Sztokholmie w latach 80-tych, ukazywał się szwedzki periodyk zatytułowany „Hotell Örnsköld” zamieszczający przekłady
najważniejszych dokumentów i publikacji polskiej
opozycji.
Pamiątkowa tablica powstała z inicjatywy polskiej przy wsparciu Miasta Sztokholmu. Odsłaniali
ją wspólnie prezydent Sztokholmu Bo Bladholm oraz
ówczesny ambasador polski Michał Czyż. Głos też
zabrała ówczesna szwedzka minister d/s europejskich,
Birgitta Ohlsson.
Perypetie z zachowaniem pamiątkowej tablicy na
budynku rozpoczęły się wraz z problemami jakie
przeżywał sam Hotel. Jego ostatnimi właścicielami
byli Börje och Boel Ekstrand, którzy prowadzili Hotel
przez ostatnie 35 lat – sam hotel rozpoczął działalność
już w 1910 roku. Hotel (27 pokoi) położony tuż koło
Teatru Dramatycznego, był szczególnie ulubionym
miejscem zatrzymywania się w Sztokholmie, szwedzkiej elity artystycznej. Stałymi gośćmi Hotelu byli
m.in. Ingmar Bergman, Jarl Kulle, Mikael Persbrandt,
tutaj też zatrzymywał się podczas pobytów w
Sztokholmie twórca IKEI, Ingvar Kamprad wraz z
małżonką.
Hotel Örnsköld miał swoją historię i renomę, chociaż – jak na dzisiejsze warunki – był staroświecki, a
urzędnicy miejscy coraz częściej zwracali uwagę, że
nie odpowiada standardom, jakie stawiane są branży
hotelowej. Zwracano uwagę na niedociągnięcia jeśli
chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe, niewłaściwą wentylację budynku.
Od kilku lat właściciel posesji (Statens fastighetsverk) próbował pozbyć się “kłopotliwego” najemcy, a właściciele Hotelu coraz mniej mieli sił, by go
prowadzić – Börje Ekstrand ma lat 78, jego żona 73.
Wnętrza hotelowe wymagały renowacji i kapitału.
Chcą uratować hotel zgłaszali się ewentualni nabywcy
(w tym jeden z aktorów), którzy chcieli odkupić cały
budynek od Statens fastighetsverk, ale do transakcji
nie doszło. Ekstrandowie skarżyli się, że działania
właściciela budynku były złośliwe i niezrozumiałe.
W październiku 2018 roku Hotel został zamknięty.
Zapadła decyzja, że zostanie przebudowany w środku
i znajdą się tam pomieszczenia biurowe.
Znad wejścia zniknął historyczny szyld Hotelu
(nazwa pozostała jedynie na drzwiach wejściowych).
Upłynęło wiele miesięcy, ale prac remontowych nie
rozpoczęto. Nie było więc żadnego umotywowania,
by pamiątkową tablicę “solidarności szwedzko-polskiej” usunąć! Od zewnątrz budynek raczej nie będzie
remontowany. Nie wiadomo, gdzie jest tablica i czy
powróci na swoje miejsce. Na razie historia z Hotelem
i tablicą jest jednym wielkim skandalem. (tn)

W roku 1973 urodził się mój syn.
W tym samym roku zmarł król
Gustav VI Adolf i na szwedzki tron
wstąpił jego wnuk, Karl XVI, do dziś
nam łaskawie panujący. Wszystkie
te wydarzenia zakasował latem tegoż
roku t.zw. Norrmalmstorg-dramat,
kiedy mały złodziejaszek, Janne
Olsson, wszedł samotnie do lokalu
Kreditbanken na tym właśnie placu,
sterroryzował personel, którego większość wkrótce zwolnił zadawalając się
trzema zakładnikami płci obojga.
Wśród jego żądań – obok zaopatrzonego w paliwo
Forda Mustanga i miliona koron w nienumerowanych
banknotach – było także sprowadzenie z więzienia
(według filmu: z Kalmar) większego złodziejaszka,
recydywisty Clarka Olofssona (w filmie występuje
jako Gunnar Sörensson), znajomego z jakiegoś wcześniejszego skoku. W rzeczywistości, jak pamiętamy,
wszystko kończy się dobrze, zmęczeni włamywacze
oddają się w ręce policji i ofiar śmiertelnych nie było.

Szwedzcy filmowcy nie zajmowali się dotąd tym
wydarzeniem, przynajmniej w konwencji fabularnej.
Ale w 1969 roku powstały dwa filmy osnute na tle
wcześniejszych dokonań Clarka O.: “En dröm om frihet” Jana Halldoffa i “Skottet” Claesa Fellboma (był
to bodaj jego jedyny film, później zajął się reżyserią
spektakli operowych). W obu filmach, zgodnie z opowiazującą wówczas modą kontestacyjną, przestępcy
zostali przedstawieni jako ofiary kapitalistycznego
systemu społeczno-politycznego. Ten akcent jest też
do pewnego stopnia obecny w filmie kanadyjskiego (koprodukcja Kanady i USA) reżysera Roberta
Budreau. Zapewne dodany – fikcyjny – wątek uczucia łączącego Olssona z jedną z zakładniczek, kasjerką Bianką Lind, ma za zadanie wzbudzić sympatię
dla sfrustrowanego, herostratycznego terrorysty na
manowcach. Co się udaje tylko połowicznie, choć
kreacjom Noomi Rapace i Ethana Hawke nie można
wiele zarzucić. Inny aktor szwedzki – Shanti Rooney
jako Olof Palme – nie może się pochwalić nadmiernym podobieństwem do pierwowzoru.
Twórcy filmu określili „Sztokholm” jako narrację
opartą na wydarzeniach prawdziwych choć absurdalnych. Można się pod tym bez wahania podpisać,
zarazem traktując film jako częściowo niezamierzoną przez twórców komedię. Niektóre sceny kręcono
w Sztokholmie, ale imponująca fasada Kreditbanken
ukazana jest na mało autentycznym tle fal jeziora
Mälaren, stamtąd niewidocznego.
Aleksander Kwiatkowski
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