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Ani rozbiór niezależnego
sądownictwa, ani zatrute powietrze
Polakom widać nie przeszkadzają. W
ostatnich wyborach, demokratyczną
większością, wybrali również odwrót
od demokracji. Zdaje się, że pełzający
polexit też im nie przeszkadza. 2

Wielu podtatusiałych panów
wyhodowało sobie ogromne
brzuchy zwane niekiedy
dyplomatycznie mięśniem
piwnym. Eksponują je bez
żenady, niby kobiety
w zaawansowanej ciąży. 7

Fascynująca
emerytka:
Pippi
Björn Ulväus: Taka właśnie była
Astrid Lidngren. I taka jest moja
Pippi w musicalu. To właśnie jest
jego główne przesłanie: kobiety
powinny być niezależne, powinny
umieć stworzyć swój własny świat,
niezależnie od nikogo.
Tekst Ewa Korolczuk s.2

Putinowskie
wsie?
Minęły trzy wieki, a imperialna
polityka Rosji się nie zmieniła. Tak,
jak Stalina można porównywać
z Iwanem Groźnym, tak i Putina
z Piotrem Wielkim. Ważne jest
dmuchanie na zimne. Zdecydowane
protestowanie przeciw propagadzie
rosyjskiej, przeciw kłamstwom
prezydenta Rosji.
Komentarz Ludomira
Garczyńskiego Gąssowskiego s.6

Fascynująca emerytka: Pippi
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W sztokholmskim Cirkus trwają przygotowania do premiery
musicalu napisanego przez
Björna Ulväusa, byłego członka zespołu ABBA. Bohaterką
przedstawienia będzie... Pippi.

Skąd pomysł na Pippi? Pytam o to Björna, którego spotkałam podczas przygotowań do spektaklu. –
Chyba dlatego, że ona zawsze była sobą. Nigdy nie
dramatyzowała i nie użalała się nad sobą. I to pomimo, iż była dziewczynką mieszkającą samotnie w
dużym domu bez rodziców. Ale za to świetnie sobie
z tym faktem radziła. Potrafiła stworzyć swój własny
fatastyczny, wspaniały świat. Czasami, w niektórych

sytuacjach, myślę i zastanawiam się: co Pippi zrobiłaby w mojej sytuacji? Dlatego, w trakce tworzenia
naszego musicalu, staraliśmy się przekazać przesłanie
w jej duchu: “Zawsze rób to, co chcesz robić”.
Dalej Björn mówi: – Kiedy robiliśmy casting do
programu oczekiwaliśmy, że kiedy ta właściwa do tej
roli osoba wejdzie na salę, to od razu będziemy wiedzieć: Tak, to jest właśnie ona, to jest Pippi! To miała
być osoba - niezbyt dokładnie wiedzieliśmy czy bardziej aktorka, czy bardziej akrobatka – ale to musiała
być osoba, która jest całkowicie sobą, nie analizuje,
nie tworzy melodramatów... To po prostu musi być
druga Pippi!
Ulväus wspomina, że jego pierwsze spotkanie z
Pippi nastąpiło, gdy miał 9 lat. Były ferie zimowe, za
oknem śnieg, a na ekranie telewizora pierwszy odcinek Pippi. Później już było codzienne oczekiwanie
na kolejny odcinek. – Uwielbiam twórczość Astrid
Lindgren – mówi Björn.
Sama również podzielam jego fascynację. Pippi była dla mnie zawsze wzorem: samodzielna, niezależna,
robiła zawsze to, co chciała. Nigdy się nie skarżyła,
nie użalała nad sobą, była silna. I też fascynowały
mnie inne książki Astrid Lindgren. Gdy czytałam
“Dzieci z Bullerbyn” to nie mogłam się z nimi rozstać. Miałam wtedy 10 lat, a dzieci z Bullerbyn chowałam pod poduszkę. Jedną z moich ulubionych rzeczy stało się czytanie książek. Kiedyś mój tata chciał
sprawdzić, co mam w teczce szkolnej. Gdy zajrzał,
okazało się, że są tam tylko książki pożyczone z biblioteki! Nie było tych “zbędnych” – do matematyki,
przyrody, chemii... To zamiłowanie do czytania to po
części zasługa Astrid Lindgren i Pippi. W niej odkrywałam jakąś część siebie.
Tu, w Sztokholmie, okazało się, że moja idolka, Astrid Lindgren, mieszkała niedaleko mnie.
Spotykałam ją na ulicy, mieszkała niedaleko na
Dalagatan. Byłyśmy więc sąsiadkami! Po latach w jej
domu otworzono muzeum. Miałam ten zaszczyt być
na jego otwarciu. Chodziła po pokojach, w których
Lindgren tworzyła swoje książki. Na wąskim łóżku

scenografowała opowieści. Nie lubiła wcześnie nigdzie wychodzić – pisała od rana do południa, dlatego
mówiła wszystkim: spotykamy się po lunchu. Przed
lunchem była niedostępna. Później szła do pracy, do
wydawnictwa Widegrens, gdzie spędzała popołudnia.
W 2018 roku odbyła się premiera filmu “Astrid”.
Wzruszająca historia jej życia, zwłaszcza z jej wczesnych lat.
Nie dziwi mnie więc fascynacja Björna Ulväusa dla
Pippi i Astrid. W rozmowie ze mną wspomina, jak
mając 21 lat – jako niedoszła jeszcze gwiazda – wziął
udział w konkursie ogłoszonym przez gazetę “Allers”,
gdzie główną nagrodą było spotkanie i wspólny lunch
z wybraną, znana osobą. Björn wygrał konkurs i
postanowił spotkać się właśnie z Astrid Lindgren. –
Była fantastyczna! – wspomina. – Zjedliśmy lunch na
sztokholmskiej Starówce, później klęknąłem i wręczyłem jej różę. Pippi jest taka sama, jaka była Astrid
- bezkompromisowa i odważna.
W tym momencie przypomniała mi się historia
usłyszana od prawnuka Astrid Lindgren, który to
oprowadzał mnie po jej mieszkaniu. “Było to niedługo przed jej śmiercią. Żyła długim, ciekawym, wspaniałym życiem. Była zaproszona do Grand Hotelu na
spotkanie z królem. Ponieważ była nieco zmęczona,
przysnęło jej się. Kiedy osoba towarzysząca królowi
próbowała ją obudzić, po raptownym przebudzeniu
po prostu na nie pamiętała z kim się była umówiona.
– Z królem? Jakim królem? Dopiero po chwili przypomniało jej się o spotkaniu.
Björn Ulväus: – Taka właśnie była Astrid Lidngren.
I taka jest moja Pippi w musicalu. To właśnie jest jego
główne przesłanie: kobiety powinny być niezależne,
powinny umieć stworzyć swój własny świat, niezależnie od nikogo.
Premiera w czerwcu tego roku. Dokładnie w 75
rocznicę “urodzin” książkowej Pippi.
Ewa Korolczuk

Chciałoby się zawołać: Więcej czadu!
(Przy całej dwuznaczności tego
hasła i wobec rekordowego stężenia
pyłów nisko zawieszonych, z których
słynie Polska). Wiem, że człowiek z
Sztokholmu nie ma prawa nikogo
upominać w Polsce. Może jednak
podzielić się frustracją.

© Robert Pastryk, CC0 Public Domain

Ani rozbiór niezależnego sądownictwa, ani zatrute powietrze Polakom widać nie przeszkadzają. W
ostatnich wyborach, demokratyczną większością,
wybrali również odwrót od demokracji. Zdaje się, że
pełzający polexit też im nie przeszkadza. Ani słynne polskie elity inteligenckie, ani dzielny lud polski,
nie mają pomysłu na sprzeciw, a może po prostu nie

widzą potrzeby okazania obaw w stanowczym masowym proteście. Gdzie im do aktualnej determinacji
Francuzów. A porównajcie, o co tam chodzi, z tym, o
co powinno chodzić w Polsce.
Młodzi ludzie w Polsce (nazwijmy tak tych w przedziale wiekowym: 18-60) jak protestują, to jest ich
garstka (jak w przypadku protestów klimatycznych),
albo przynajmniej jest ich zbyt mała ilość (jak w
protestach wobec nowych ustaw), a protesty są zbyt
rzadkie i “rozwodnione”. A jeśli już zdarzają się, nie
dojrzewają do powstania struktur, które by ów protest
zamieniły w trwałą instytucję. Tym gorzej zatem, skoro opozycja polityczna jest bezzębna i bez pomysłów.
Władza zaś ze skali sprzeciwu drwi – i słusznie.
Wiem, wiem... są internetowe akcje różne, różniste.
Nawet coś tam wciąż wpłacamy na różne szczytne cele. I co? I nic. “Nic się nie stało” – jak w piosence, będącej prawdziwym hymnem Polaków w tych czasach.

Moi bliscy i znajomi przekroczyli wiek emerytalny. Nie można od nich wymagać, by znów stawali na
czele protestów.
Można Młodym jakoś pomóc? Żeby zrozumieli,
jak mocne podejmują decyzje o swojej przyszłości,
nie podejmując dziś żadnych działań? I to, jak aktywnie przesądzają o swojej przyszłości starając
się nie angażować we wspólne sprawy. Czy trzeba po prostu poczekać, aż się obudzą z ręką, ba,
z oboma w nocniku, kiedy komuna wróci...? Co
z tego, że w ciemnych, nie czerwonych szatkach,
skoro podobna będzie w treści zniewalania ludzi,
do tej, która nam, dziś starym, garbowała skórę.
Podobnie będzie cuchnąć i niweczyć ludzie losy.
Gdzieś, coś, mi mówi w środku, że większość
Młodych sądzi, że jakoś to będzie, i co my możemy.
Trzeba poczekać, aż z zewnątrz przyjdą właściwe rozwiązania. Nie przyjdą! To już teraz widać, kiedy liderzy polityczni w Unii Europejskiej się dziwią, że nie
ma oporu przeciw skandalom wobec sądownictwa,
których dopuszcza się aktualna władza. I tylko czekać, kiedy wewnętrzny krąg Unii Europejskiej coraz
mniej będzie się interesował kuzynami na Wschodzie.
A władza w Polsce zachowuje się, trzeba przyznać,
w stosunku do swoich celów, racjonalnie. Testuje jak
daleko może się posunąć na zaplanowanej drodze do
dyktatury, nie stosując, póki co, bezpośrednio przemocy. Obawiam się, że może posunąć się daleko. Za
daleko. A jak będzie za późno, to nie pomoże ani Unia
ani USA. Co najwyżej ludzie Kremla wygodnie się
rozgoszczą w Kraju nad Wisłą.
To niewygodne pytanie stawiam przede wszystkim tym, którzy na codzień pracują z młodzieżą,
bądź przynajmniej mają kontakt ze znacznie młodszymi ode mnie. My, dziś ludzie starzy, w znacznie
trudniejszych warunkach pokazywaliśmy młodym
zagrożenia pasywności, kiedy chodziło o niezgodę
wobec łamania prawa do wolności.
Zygmunt Barczyk
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świecie – i nad całym światem. Zwolennicy spisków,
którym to, co okultystyczne, masońskie czy szatańskie, łączy się w jeden fatalistyczny wzór, wskazują
na schemat ulic Waszyngtonu. Wyraża go pięcioramienna gwiazda, symbolizująca ducha Lucypera, na
której szczycie umiejscowiony jest Biały Dom. Układ
ulic i okręgów (rond) wyraża figury i kody ulubione
przez okultystów. Masońskie pentagramy, kwadraty,
koła, ukazują symboliczne ułożenie najważniejszych
budynków i monumentów miasta. To, zdaniem zwolenników prawd tajemnych, dowodnie wskazuje na
masońskie zawłaszczenie władzy nad Ameryką i nad
światem. Oto Nowy Babilon, siedziba Lucypera.
ysiadamy z Elą na stacji metra Farragut West.
Widzimy pękate gmachy, szerokie aleje, liczne zieleńce. Wzrok przykuwają urzędnicy w kolejkach do budek na kółkach z falafelem, girosem, wokiem, kosher food i podobnymi. Toż to czas lunchu.
Do knajpek nie zaglądamy, bary kanapkowe za to
liczne, łatwo się przyżywić na wędrówkowy sposób.
Po paru godzinach krążenia wiemy, że nie jest dobrze. Waszyngton zdaje się być miastem po prostu…
nudnym. Włócząc się po ulicach miasta, z rozmysłem
zbudowanego jako centrum władzy i administracji,
nie wie się, rzecz jasna, co mu w środku gra. To zaś
co na powierzchni, nie budzi przesadnych emocji (kojarzy się z nudnawym Kungsholmen w moim ukochanym Sztokholmie).
aszyngton z pewnością jest bytem wyjątkowym. Toż to centrum decyzyjne największego mocarstwa na świecie. I o tę wyjątkowość
Waszyngton w „tekście miasta” zadbał. Co nie od razu zresztą rzuca się nam w oczy. Podchodzimy zatem
pod Biały Dom, liczne barierki nie pozwalają na przyklejenie się do płotu. Wokół pojedynczy protestujący.
Ruch Falun Gong oskarża Komunistyczną Partię Chin
o handel organami jego zwolenników, czarnoskóry
mężczyzna w średnim wieku na dykcie, którą trzyma
nad głową, ma napis: „Build the Wall!”. Obok, bezdomny, wydający silną woń ignorancji okazywanej
higienie osobistej, trzyma przed sobą gęsto zapisany
afisz z nagłówkiem sugerującym brzydkie ruchy wobec aktualnego prezydenta (namawia przechodniów,
acz z celowo popełnionymi błędami ortograficznymi:
Fwck Trwmp!). Widzimy, że pod niepozorną skądinąd centralę władzy, będącą źródłem i supłem decyzji
o brzemiennych skutkach dla całego świata, raz po raz
podjeżdżają czarne limuzyny, bez przerwy też ktoś
wchodzi i wychodzi z budynku.
Charakter miejsca, jako symbolu USA, najsilniej
tworzy jednak pobliski National Mall, ku któremu
zmierzamy od strony Ellipse. To stąd turyści oglądają White House w ujęciu, które najczęściej widzi
się w przekazach telewizyjnych, tu też ustawia się
kolejka do „selfików”. To, co stanowi zasadniczą
część National Mall, to trzykilometrowy, naładowany
symboliką teren parkowy, uformowany niczym szeroki pasaż. Jest przestrzennie uszykowaną narracją
o tym, co na tym wielkim kontynencie sprawia, że
wszystkie stany są zjednoczone. Poszczególne emblematyczne obiekty pozostają względem siebie w nieprzypadkowym ustawieniu. U jednego krańca pasażu
Kapitol z najwiekszą biblioteką świata, na przeciwległym Lincoln Memorial, przy którym wygłosił swoje
słynne przemówienie Martin Luter King. W pobliżu
prostokątny basen: Reflecting Pool, pośrodku pasażu
Washington Monument, najwyższy kamienny pomnik
na świecie (169 m wysokości). Spoglądamy na trakt
pełen symboli, wpierw ze stopni Lincoln Memorial,
by po godzinie stanąć na stopniach Kapitolu i spojrzeć w stronę przeciwną. Lepiej się teraz rozumie
symboliczną wymowę pasażu, wzdłuż którego położone są i pomniki wojenne i muzea w słynnej serii
Smithonian. W pobliżu płynie rzeka Potomak. Na
przeciwległym jej brzegu cmentarz w Arlington, nieco dalej Pentagon. Obiekty realnej władzy łączą się,
na stosunkowo niewielkiej połaci ziemi, z historycznymi symbolami siły i zwartości USA. Nie starcza
czasu na muzea, wybieramy zatem jedno: Muzeum
historii i kultury Afroamerykanów. Pasjonująca ekspozycja uformowana wedle najnowszych pomysłów
w sztuce muzealnictwa. Trzeba by co najmniej tygodnia, by oddać sprawiedliwość bogactwu zbiorów w
pozostałych muzeach.
zas na ponowne wejście w pobliskie śródmieście. Waszyngton powstał na mokradłach, na
ziemi trudnej do oswojenia. Powstał tam z uświadomionej potrzeby ustanowienia symbolicznego centrum USA. Miasto wybudowano pod sztrychulec w
miejscu o koszmarnym klimacie, by politykom, w
tym malarycznym powietrzu, odechciewało się przedłużać swoje kadencje w nieskończoność.
Dzisiaj miasto nie kojarzy się z klimatycznym
koszmarem, jest, stosownie do swego przeznaczenia, zadbane, funkcjonalne, myślę że i wygodne do
życia. Jest miastem zielonym – mnóstwo tu drzew,
parków, tras rowerowych, ścieżek turystycznych i
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Waszyngton
szatański?
Antagoniści globalnego postępu
chętnie przywołują metaforę Babilonu, jako miasta-wszetecznicy, dla
podkreślenia naganności pomysłów
scalających świat, a de facto przybliżających apokalipsę. Ich interpretacje ześlizgują się chętnie w
stronę teorii spiskowych na temat
tego, kto zawładnął światem. W tym
kontekście należne miejsce przypada opowieści o wielkiej nierządnicy
współczesnej, jaką jest Waszyngton.
Ich zdaniem, masoński i lucyperski.
Zwolennicy teorii spiskowych rozniecają podejrzenia o istnieniu tajemnych sterów świata, które trzymają nieliczni wybrani, zaś ogół jest bezbronny (vide
działania Grupy Bilderberg, iluminatów, masońskie
spiski, w tym na rzecz federalizmu Unii Europejskiej
itp.) Spiski i „spiskowcy” od zawsze mnie śmieszyli,
nie należy jednak ignorować ludowej popularności
ich guseł.
Wiemy, że Waszyngton zbudowany został od podstaw z określonym zamysłem całościowym. Miał, wedle życzenia jego architektów, ilustrować istotę wartości demokratycznego porządku, opartego na trójpodziale władzy legislacyjnej, wykonawczej i sądowej.
Dla jednych jest zatem stolicą Nowego Ładu w sensie
pozytywnym, dla drugich urósł do rangi symbolu
miasta, które – w ich mniemaniu – działa w służbie
Lucypera. Ci drudzy starają się przekonywać, że układ
miasta pełen jest symboli wyrażających masońską
władzę nad miastem, a zważywszy rolę Ameryki w
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spacerowych. Niska zabudowa sprawia, że widzi
się więcej zieleni niż betonu. Najwyższy „drapacz
chmur” ma raptem… 13 pięter.
Obecność Białego Domu odciska swe piętno na
społecznej tkance miasta. Najbardziej prestiżowa
część to North West (czyli północny-zachód), mieszka tam wielu dyplomatów, lobbystów, prawników
oraz szefów firm – cała tzw. śmietanka Waszyngtonu.
Ceny nieruchomości są tam też odpowiednio wyższe.
W okolicach Kapitolu – z wyjątkiem prezydenta i jego
rodziny w Białym Domu – nikt nie mieszka. Po zmroku ulice A, B, C etc. (nazwane są literami alfabetu)
pustoszeją. Pracownicy rozjeżdżają się do swoich domów, które opuszczą wraz z zakończeniem kadencji
kolejnego prezydenta, bądź parlamentu. Waszyngton
jest miastem o najwyższych podatkach w całym kraju.
Dlatego też nie ma takiej siły przyciągania jak inne
ośrodki na wschodnim bądź zachodnim wybrzeżu.
Śródmieście nabiera barw po godzinach pracy,
kiedy beneficjenci dobrych posad i niezłych apanaży
umykają do swoich podmiejskich willowych idylli.
Na mieście zostają ci, którzy nie mają gdzie umknąć.
Wtedy dopiero widać, że statystyki nie kłamią: 60%
jego mieszkańców miasta to Afroamerykanie. Co nie
znaczy, że część z nich nie udaje się też za miasto, ku
swoim osiedlom, korzystając z zatłoczonego metra.
Po kilkunastogodzinnym chodzeniu, i przypadkowych kanapkach jadanych w biegu spraw, siadamy
do „kreatywnej pizzy” w ogromnym lokalu, który się
chwali dostawami dla Białego Domu. Zaiste, pizza tu
wyborna. Przejadamy się więc chętnie.
Potem już chce się tylko wracać. Wsiadamy do metra, kiedy akurat zmierzch zaczyna okrywać miasto.
Szybko traci ono wigor popołudnia. Tłok przy zejściach do metra nieopisany. Wychodzący z wagonów
muszą się przeciskać z wsiadającymi na tej samej
platformie. Po 45 minutach jazdy docieramy do końcowej stacji: Shady Grove. Przyjaciele, u których rozbiliśmy obóz, wiozą nas do pobliskiego Gaithersburg.
Dzięki nim poznajemy też pobliskie Rockville i idylliczne w swej urodzie miasteczko Frederick.
Tak, „plusy dodatnie” Waszyngtonu, znajdują się
głównie poza jego śródmieściem. Najciekawszy z
nich to dzielnica zwana Georgetown, do której wybraliśmy się z Andrzejem, naszym gospodarzem, innego
dnia. Dzielnica akademicka, wibrująca życiem, muzyką, kolorami. Jazz, hipsterstwo, knajpki z kuchnią
świata. Głównym stemplem dzielnicy, będącej de facto osobnym miasteczkiem, jest jezuicki uniwersytet.
Zagrałem z profesorem Karskim partyjkę szachów na
ławce przed rektoratem. To najlepsza forma uwieczniania wielkich postaci, ciekawsza niż wielkie monumenty na ważnych placach.
rzątając się po Georgetown, natrafiamy na
położony wybornie w pobliżu kompleksu
Watergate, tuż nad rzeką Potomak, wyróżniający się
architekturą, House of Sweden, żywy ośrodek kultury
szwedzkiej. Oto przykład „pijaru” w wersji turbo. Nie
raz przekonywaliśmy się podczas naszej amerykańskiej podróży, że kraj ten budzi pozytywne konotacje.
Często byliśmy pytani, skąd jesteśmy. Szwecja budziła wyraz uznania na twarzach rozmówców (nawet
jeśli niekiedy mylili ją ze Szwajcarią).
Na obrzeżach stolicy jest zatem miło, zielono, kolorowo, domy zgrabne, zasobne, dzielnice schludne,
i te wielorodzinne i te willowe. Miasteczka zdają się
mieć europejski sznyt (po szwajcarsku zadbane, z
angielską, czasem holenderską urodą). Może dlatego
budzą u nas dobre emocje, czyniąc ten świat lepiej
przyswajalnym. Może to sprawa syndromu inżyniera Mamonia, któremu podobały się tylko te piosenki
które już znał .
Zygmunt Barczyk
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BĘDZIE CZYTANIE
Towarzystwo Polaków Ogniwo zaprasza
na następne spotkanie klubowe pt.
Będzie czytanie
Piątek 24 stycznia o godz. 18.30
Między poezją a prozą.
Teddy Trela czyta swoje wiersze
oraz fragmenty opowiadań.
Wprowadzenie i komentarz:
prof. Ewa Teodorowicz-Hellman
Na gitarze gra: Grażyna Szurowska
Klub T.P. Ogniwo, Sysslomansgat. 8
T-Fridhemsplan, tel. 08 653 20 52
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Prof. Ryszaerd Tomczyk. © Leszek Wątróbski

Był to duży program pt. “Cmentarz Janowski we Lwowie”. Kiedy większość ludzi rozmawia o „cmentarzu we Lwowie”, to ma na myśli Cmentarz Łyczakowski.
Równie jednak ważnym cmentarzem we Lwowie jest Cmentarz Janowski.

O polskich
cmentarzach
we Lwowie
Z prof. dr. hab. Ryszardem Tomczykiem, z Zakładu
Studiów i Analiz Wschodnich Uniwersytetu
Szczecińskiego rozmawia Leszek Wątróbski
W latach 2014-2017 prowadził Pan grant badawczy pn. “Lapides calambunt.
Cmentarz Janowski we Lwowie”. Polskie dziedzictwo narodowe w ramach
konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, który zakończył się
publikacją monografii Cmentarz Janowski we Lwowie...
...W realizacji którego pomagała mi dr Barbara Patlewicz i moi doktoranci.
Kiedy wyszedłem z polityki, a byłem posłem i wicemarszałkiem województwa
zachodniopomorskiego, to związałem się dość mocno z nauką. Zrobiłem, niejako
z marszu, habilitację i dostałem profesurę belwederską wręczoną przez obecnego
prezydenta RP Andrzeja Dudę. Moje zainteresowania szły zawsze w kierunku
badań europejskich pod kątem Europy środkowo-wschodniej i wreszcie Rosji.
Centrum moich badań jest polski Lwów oraz polskie dziedzictwo narodowe we
Lwowie i okolicy. Wspomniany grant badawczy został ukończony w roku 2017.

Putinowskie wsie
Do skarbnicy światowych pojęć, zjawisk i powiedzeń z Rosji, przekradły się dwa: potiomkinowskie
wsie i martwe dusze. Ten pierwszy termin wprowadził na salony markiz Astolf de Custine, wnuk i syn
zgilotynowanych we Francji, po Wielkiej Rewolucji
przodków. Sam Astolf szukał w Rosji „przyzwoitej
monarchii absolutnej”.
Bardzo się rozczarował. Znalazł
tam tylko niewolnictwo i barbarerię.
Opublikował w Paryżu w 1846 roku
swoje wspomnienia z Rosji pt. „La
Russe en 1839”. Intelektualiści rosyjscy, którzy znają jego dzieło, do dzisiejszego dnia mu tego nie wybaczyli.
Drugi termin martwe dusze wprowadził w wielki świat Mikołaj Gogol.
Wsie potomkinowskie podobnie,
jak martwe dusze, to symbol oszustwa. Książę Potiomkin wielkorządca
Rosji za czasów Katarzyny Wielkiej
i jej faworyt, chcąc przypodobać się
Monarchini, na trasie jej inspekcji,
odnawiał chałupy chłopskie, a nawet
kazał budować dekoracje imitujące fasady tych chałup. Martwe dusze to inne
oszustwo – poprostu handel nie żyjącymi już chłopami pańszczyźnianymi,
których sprzedawało się razem ze wsią.
Oszukiwanie mieszkańców w dawnej
Rosji było na porządku dziennym.
NGP 1/2020 (454)

Na tym jednak nie poprzestawano.
Oszukiwano też zagraniczną opinię
publiczną. W dużej mierze dotyczyło
to Polski, czyli Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, której propaganda rosyjska,
kraju opartego na niewolnictwie, zarzucała nietolerancję i nierządność.
Sprytnie wykorzystywano wady ustrojowe dawnej Rzeczpospolitej.
Minęły trzy wieki, a imperialna
polityka Rosji się nie zmieniła. Tak,
jak Stalina można porównywać z
Iwanem Groźnym, tak i Putina z
Piotrem Wielkim.
Według profesora Wiktora Sukiennickiego Polska straciła suwerenność
długo przed rozbiorami. Właśnie jeszcze za Piotra, który z Cara (Króla) mianował się Imperatorem (Cesarzem) i
próbował podporządkować sobie całą
Europę Wschodnią.
Putin próbuje tego samego. Dlatego
ważne jest dmuchanie na zimne.

Napisał Pan z dr Barbarą Patlewicz o nim dużą książkę, która zdobyła nawet
tytuł Książki Historycznej w Polsce roku 2017.
Została ona doceniona przez ogólnopolskie środowiska historyków i środowiska
Kresowian. Jest to otwarta księga, która liczy ponad 1200 stron, około 4000 nazwisk. Książka pokazuje drugi wielki lwowski cmentarz – Janowski, w kontekście wielkiego Lwowa, w którym przecież tętniło zawsze polskie życie. Mamy na
kartach tej książki bardzo dużo osób, które de facto, są osobami zapomnianymi.
Dzięki tej książce przywracamy tych ludzi do historii, można o nich cokolwiek
powiedzieć. Trzeba dodać, że mamy tutaj różne życiorysy, bo pisaliśmy o bardzo
różnych osobach: ludziach bardzo wybitnych, pisaliśmy też o osobach, które
wykonywały tam szarą, zwykłą i codzienną pracę. Także są w niej ludzie, którzy
de facto nigdy, gdyby nie ta książka i te badania, to może nigdy byśmy o nich nie
usłyszeli. Tym bardziej, że większość polskich grobów na Cmentarzu Janowskim
została już przekopana i po dzień dzisiejszy chowani są nowi mieszkańcy Lwowa
w miejscu tych dawnych polskich grobów.
Pracujemy obecnie z dr Barbarą Patlewicz nad drugim poszerzonym i uzupełnionym wydaniem książki o Cmentarzu Janowskim. Chcemy ją wydać za 2-3 lata.
Nadal odzywają się Lwowiacy i ich potomkowie z całego niemal świata. Przysyłają informacje uzupełniające książkę o nowe i nie znane fakty.
Teraz pracuje Pan nad kolejnym projektem poświęconym innym cmentarzom położonym we Lwowie i okolicy tego miasta…
Ten duży projekt naukowy prowadzę wspólnie z dr Barbarą Patlewicz, adiunktem
z Zakładu Badań i Analiz Wschodnich, moim zastępcą w projekcie “Cmentarze
na przedmieściach Lwowa. Polskie dziedzictwo narodowe”. Jest to kolejny grant
badawczy na lata 2018-2022.
Od połowy roku 2018 robimy badania podmiejskich lwowskich cmentarzy, czyli
na terenach przedwojennych wsi położonych w pobliżu Lwowa. Zostały one przyłączone do Lwowa lub znajdują się w miejscowościach położonych blisko tego
miasta. Ale jako tereny nie wchodzą w jego skład. Dziś są to już w zdecydowanej
większości wielkie blokowiska.
Realizację projektu o polskich cmentarzach na przedmieściach Lwowa i w jego
okolicy nie jest wcale taka łatwa. Uważamy, podobnie jak Niemcy w sprawie
zniszczonych w Polsce niemieckich cmentarzy po II wojnie światowej, iż to samo
działo się na terenach Ukrainy. Tam także świadomie niszczono wszelkie ślady
polskie, w tym cmentarze. I jak z Niemcami się wreszcie porozumieliśmy w bolących kwestiach we wzajemnych relacjach, tak z Ukraińcami ciągle jeszcze nie. 		
Wróćmy jeszcze na chwilę do Państwa projektu poświęconego cmentarzom
położonym we Lwowie i okolicy...
Początkowo myśleliśmy, że to będzie 8-10 cmentarzy. Okazało się jednak, że
badania należy rozszerzyć o kolejne cmentarze. Badamy cmentarze w pierwszym
kręgu miejscowości otaczających Lwów. Obecnie są to 33 cmentarze. Większość
polskich grobów na tych cmentarza został już zlikwidowana. Naszym wielkim
problemem jest brak informacji od rodzin, których bliscy spoczęli na nich. Ale
jeszcze mamy trochę czasu do oddania książki do druku. Mamy nadzieje, że
jeszcze odezwą się do nas potomkowie mieszkańców podlwowskich miejscowości i przekażą informacje o swoich bliskich, którzy tam spoczęli. W ziemi swoich
ojców.
Zdecydowane protestowanie przeciw propagandzie rosyjskiej, przeciw
kłamstwom prezydenta Rosji.
Ważne jest by nie powtórzyła się
historia z XVIII wieku, gdy kłamstwa
rosyjskie powielali na Zachodzie czołowi wówczas intelektualiści, zwani
encyklopedystami: Wolter, Diderot,
Rousseau i inni. Ponieważ propaganda rosyjska opierała się częściowo na
manipulowanych, ale faktach, to jej
wierzono.

Dziś jest podobnie. Putin w swoim
ataku na przedwojenną Polskę powołał się na udział Polski w rozbiorze
Czechosłowacji oraz na incydenty
antysemickie i wreszcie na projekt
„Madagaskar”. To wszystko prawda.
Tyle tylko, że trzeba znać proporcje i tło.
Na kłamstwa i insynuacje Prezydenta
Rosji powinien był odpowiedzieć Prezydent Polski i sprostować.
Zamiast niego odpowiedział w obszernym memoriale Premier Mateusz
Morawiecki. Nie ograniczył się do
protestu i sprostowań, ale dał polską
wykładnie zdarzeń, przyczyn i skutków. Nie sądzę by to kogoś poruszyło w Świecie. Owszem, Amerykanie,
Niemcy i organizacje żydowskie w
Polsce zareagowały na fałsze Putina,
ale zrobiły to z własnego rozeznania, a
nie pod wpływem elaboratu polskiego
Premiera.
W roku 1946 polski publicysta Janusz
Laskowski wydał w Ludwigsburgu
(miasteczku leżącym w brytyjskie
strefie okupacyjnej Niemiec) obszerną
broszurę „Spisek przeciw pokojowi”, w
której na podstawie niepodważalnych
dokumentów, punkt po punkcie, analizuje sytuacje w przeddzień II Wojny.
Lwią część broszury poświęca współpracy niemiecko-rosyjskiej.
Radziłbym polskiemu MSZ-etowi
odszukanie tej broszury w Bibliotece
Narodowej i przetłumaczenie jej na
ważne języki. Warto spróbować.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Więcej światła!

Wybór nasz padł na Taurito leżące na południowym wybrzeżu Gran Canaria w pobliżu Puerto
Mogan, gdzie akurat byli nasi przyjaciele Lisa i Lars,
o których pisałam wcześniej w jednym z felietonów.
Z góry cieszyliśmy się perspektywą wzajemnych odwiedzin. Taurito to nie miejscowość, tylko kotlina
między dwoma potężnymi masywami skalnymi z hotelami na zboczach, tarasowo schodzącymi ku plaży.
Ze wszystkich okien hotelowych widać morze. Im
wyżej położony pokój, tym piękniejszy widok. Nasz
pokój leżał na siódmym piętrze. Tradycją po przyjeździe jest wychylenie kufelka lokalnego piwa. Miłym
zaskoczeniem było, że z barowego kranu płynął, mój
hiszpański faworyt, piwo Cruzcampo.
Hotel posiadał trzy spektakularne windy, jeżdżące
wzdłuż fasady, przeszklone kapsułki o skomplikowanej obsłudze. Windę należało przed jazdą zaprogramować. Jeżeli podczas jazdy zmieniło się zdanie,
należało po wyjściu z windy i zaprogramować ją na
nowo. A w tym czasie winda odjeżdżała. Drugiego
dnia windy przestały działać. Poradzono nam, aby korzystać z wind towarowych na zapleczu. Na szczęście
usterkę szybko naprawiono. Następnego ranka zabrakło wody w kranach. Zęby myliśmy resztką wody z
butelki. I z tym uszkodzeniem dano sobie szybko radę.
Według hotelowej reguły, o której nie mieliśmy
pojęcia, nie wolno było przed godz. 10 rezerwować
miejsc na leżankach nad basenem. Po śniadaniu ze
zdumieniem ujrzeliśmy tam obcych ludzi, a nasze
ręczniki i książki odnalazły się w recepcji. Na próżno szukaliśmy prysznicy nad basenem. Okazało się,
że umocowane są na dekoracyjnych blokach skalnych i na tle szarego kamienia prawie niewidoczne.
Plażowicze stawiali leżanki za blisko utrudniając
korzystanie z prysznica. Największym zaskoczeniem
okazał się przepis, że na terenie hotelu mogą przebywać tylko rezydenci. Nie chciano się zgodzić na
odwiedziny naszych przyjaciół. W końcu ubłagałam
dyrektorkę o przyzwolenie, którego formalnie nie dostałam, ale odniosłam wrażenie, że przymknie na to
oczy. I tak też się stało. Wizyta przebiegła bez zakłóceń. Zabrało nam trochę czasu, aby hotel obłaskawić.
hotelowego ogrodu widać było zabudowę i
fragmenty plaży Puerto Mogan. Dzielił nas
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Podobno Goethe na łożu śmierci wykrzyknął: „Więcej światła!”
Nie śpieszno mi na tamten świat, ale tego roku, pod koniec listopada,
poczułam podobne pragnienie. Zamarzyło mi się powitać Boże Narodzenie
i Nowy Rok świeżą opalenizną. W tym okresie niewielu wybiera się w
podróż. Większość oddaje się tradycyjnym, przedświątecznym zajęciom,
zakupom prezentów, piciem grzanego wina, wypiekiem pierniczków oraz
grudniową kuliminacją: celebrowaniem dnia Świętej Łucji i oglądaniem
uroczystości noblowskich. Biura podróży zwykły kusić do wyjazdu obniżką
cen, ale tego roku wycieczek było mało i wszystkie drogie. Być może
zmniejszone zapotrzebowanie na loty jest wyrazem troski o klimat,
a może tylko wynikiem dewaluacji szwedzkiej korony.

tylko skalny masyw nie do przebycia, ale lotem ptaka
nie dalej niż 500 metrów. Drogą lądową była to długa
wyprawa ponieważ nowo zbudowana droga obsunęła
się uniemożliwiając szybkie połączenie. Z hotelu jechał tam rankiem bezpłatny autobus i wracał w porze
lunchu. Jazda trwała pół godziny, tunelami, tym samym raz w jedną, raz w drugą stronę, autostradą i lokalnymi drogami. O godzinie 10 dotarliśmy do Puerto
Mogan. Lilia i Lars zaprosili nas do swego apartametu i natychmiast otworzyli butelkę musującego wina
Cava. Mimo wczesnej pory opróżniliśmy ją bez najmnieszego problemu. Przed naszym przyjazdem Lili
celebrowała swe urodziny zapraszając gości na Cavę
i tapas. Zwierzyła nam się z obawy, że mingel się nie
uda. „Dlaczego?” – spytałam. „ Bo to byli Szwedzi!”
Lili sama jest Szwedką, ale ze Skåne i uważa się niemal za obcokrajowca.
Dwie godziny spędziliśmy na plaży. Złocista plaża
z nawiezionego z Sahary piasku zachęca do kąpieli
słonecznych, a falochron sprawia, że morze zawsze
jest spokojne. Małżonek szepnął po cichu, że jest

LISTY DO REDAKCJI: Odpowiedź tow. Putinowi
Ostatnie wypowiedzi Putina i jego towarzyszy świadczą w 100%, że w Rosji nic się nie zmieniło. Oto kilka
refleksji, które mi się nasunęły ostatnio, i faktów, które możne warto przypomnieć.
W 1939 roku Niemcy miały 78,5 mln ludności, Polska 35,5, a Rosja 177,5 mln. To oznacza bezwzględnie,
że Polska była bez szans na obronę, gdy dwóch sąsiadów podpisało pakt: Ribbentrop-Mołotow przypieczętowując IV rozbiór Polski. 1 września 1939 roku wypowiadając wojnę, Polskę zaatakowały Niemcy na
lądzie, morzu i powietrzu. Hitler ponaglał Stalina a ten zmobilizował Czerwoną Armię, która wkroczyła...
17 września na tereny Polski, ale bez wypowiedzenia wojny! Obie armie stosowały od pierwszego dnia:
gwałty, morderstwa, rabunki, podpalenia gospodarstw czy niszczenia kościołów, kaplic, szkół, budynków
publicznych, oraz zamków i pałaców. Rosja wzięła do niewoli tysiące oficerów i żołnierzy, którzy pojechali
do: Kozielska - zostali zamordowani w Katyniu: 4.421 mężczyzn w tym 1 kobieta-pilot. Do Starobielska zamordowani w Piatichatkach k. Charkowa; 3.820. Do Ostaszkowa - zamordowani w Miednoje: 6.311. Na
Kamczatkę - wysłano tam 3.000 Polaków do kopalń ołowiu. Do Nowej Ziemli - zatopiono 4.500 Polaków.
Po I wojnie światowej jeńców sowieckich wziętych do niewoli polskiej było ok. 80-85 tysięcy, ale nikt NIE
został rozstrzelany. (wg: E.V.D’Abernon – 1920 r.). Aleksander Sołżenicyn po otrzymaniu Nagrody Nobla
– opublikował wyliczenia, że: Hitler i faszyści zamordowali ok. 20 mln ludzi, natomiast…Lenin, Stalin i
komuniści zamordowali ok. 60 mln ludzi. Warto o tym pamiętać!
dr Jan Zuchowski - Narol/Polska

to morze martwe. Morze w Taurito żyło, wznosiło się i opadało tworząc przy brzegu niegroźną falę.
Naturalnie szary piasek skrzył się srebrem, a kiedy
noc wyciszała odgłosy dnia, słychać było uderzenia
fali o brzeg. Morze ostrzegało wtedy: „Jestem wielkie
i silne. Mogę wszystko zniszczyć, jak mi przyjdzie
ochota”.
W pobliżu Taurito leży dużo większy kurort,
Puerto Rico. Topografią przypomina Taurito, ale
nie posiada jego intymnego wdzięku. Hotele leżą na
zboczach. Różnice poziomów, konieczność korzystania z licznych schodów sprawiają, że miejscowość
nie nadaje się dla osób ruchowo niepełnosprawnych.
Podobno niektóre hotele mają windy schodzące do
poziomu plaży. Inne oferują transport bezpłatnym
mikrobusem. Z Puerto Rico malownicza promenada
wzdłuż morza prowadzi do następnej miejscowości,
Amadores. Plaża w Amadores robi bajkowe wrażenie. Sierp złocistego piasku odgradzają od pełnego
morza nawiasy falochronów zapewniając komfort
przy pływaniu. Tak nam się przynajmniej wydawało.
Rzeczywistość nie była bajkowa. Wodę przy brzegu
zanieczyszczała biała piana, a ogromne bambulce na
dnie nie tylko uniemożliwiały pływanie, ale stanowiły
realne niebezpieczeństwo. Może piasek został z czasem wypłukany odsłaniając kamieniste dno. Może
mieliśmy pecha, że w czasie naszej wizyty woda była
brudna. W każdym razie byliśmy zadowoleni, że na
urlop wybraliśmy Taurito.
Droga powrotna okazała się drogą przez mękę. Lili,
znająca okolicę, radziła aby minąć szosę, a potem
ulicą Anny Lind dojść na przystanek. Żadna z zapytanych osób nie słyszała o Annie Lind. Ruszyliśmy
stromym, kamienistym bezdrożem, które niebawem
zwęziło się do ścieżki wzdłuż niebezpiecznej krawędzi, gdzie każdy krok groził osunięciem ze stoku. Po
godzinie mozolnej wędrówki wycieńczeni dotarliśmy
do autobusu.
Wieczorem, kiedy kolacja prócz codziennego bufetu kusiła mięsiwem z grilla, zapomnieliśmy o zmęczeniu. Uczta odbywała się w aneksie na świeżym powietrzu pod słomianym dachem wspartym na belkach. W
prześwitach powiewały muślinowe firanki przystrojone girlandami światełek. Oczekując na ciepłe danie
sączyliśmy wino kontemplując gorejące zachodem
niebo. Następnego wieczoru zaproszono na orientalny
bufet. Kiedy ujrzałam tacę z sushi nie jadłam już nic
innego i zaspokoiłam apetyt na ten przysmak na co
najmniej rok.
odróże są okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami mody. U większości gości bluzki, koszule i szorty miały roślinny wzór w palmy, paprocie i monstery niekiedy ożywione czerwienią hibiskusa. Paski, kratki czy groszki były passѐ. Poczułam
się niemodna dopóki nie odkryłam, że jeden z mych
kostiumów kąpielowych, nabyty dwa lata temu na
Majorce, posiada roślinny wzór, co uchroniło mnie od
kompleksu nienadążania z duchem czasu. Inna obserwacja nie dotyczyła trendu tylko smutnej rzeczywistości. Wielu podtatusiałych panów wyhodowało sobie ogromne brzuchy zwane niekiedy dyplomatycznie
mięśniem piwnym. Eksponują je bez żenady niby kobiety w zaawansowanej ciąży. Chciałoby się zapytać:
„A kiedyż to rozwiązanie?”
Wieczorem zwykliśmy zamawiać po drinku w
barze fortepianowym. Mam od dawna swoją ulubioną mieszankę, witaminę B2, czyli Baileys i brandy.
Małżonek za każdym razem przeżywał dylemat. „Co
by tu zamówić?” – pytał na głos. Jakby się spodziewał odpowiedzi od otoczenia. Ale otoczenie milczało. Małżonkowi nie służą słodkie drinki co ogranicza
wybór. Trudno było Małżonka zadowolić: gin i tonik
zbyt wodnisty, Dry Martini niewystarczająco wytrawne, rum przez omyłkę jasny, a nie ciemny, brandy
zbyt konwencjonalne, a whisky, i to lepsze, pijamy w
domu. Zwróciłam Małżonkowi uwagę, że jeśli nie ma
poważniejszych zmartwień, może czuć się szczęśliwy.
Kiedy po dokonaniu wyboru siadaliśmy na sofach
na świeżym powietrzu, a z baru dochodziły pieszczące ucho melodie klasycznych przebojów, zwracaliśmy wzrok ku zboczu naprzeciwko. Widok, piękny
za dnia, nocą stawał się bajeczny. Cały stok jarzył się
setkami balkonowych światełek. Na bezchmurnym
niebie ani śladu gwiazd. Nie wytrzymały konkurencji.
Widok towarzyszył nam jeszcze w windzie i żegnał na
dobranoc na balkonie. Zabraliśmy go pod powiekami
do domu, aby rozświetlił nam ponurą skandynawską
zimę.
Teresa Urban
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