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Od pewnego czasu mniej mnie
już interesuje, co ludzie piszą,
a bardziej – dlaczego? Niedawno, parę dni przed świętami,
otrzymałem – na adres domowy,
więc traktuję bardziej osobiście
niż gdyby do Redakcji – anonim
(jakżeby inaczej?). Słowa
obraźliwe, chamskie, zdania
nieudolnie poskładane.

TERESA URBAN:
Nie wszystko
o samochodach

Producenci aut dbają, aby
warsztaty mogły zarabiać. Samochody nie mają obecnie ani
zderzaków ani ochronnych listw
na drzwiach. Każda najmniejsza
usterka wymaga wymiany uszkodzonej części, lub co najmniej,
nowego lakieru. Nie ma to jak
samochodziki w parkach rozrywkowych z ochronną gumą wokół.
Można się nimi zderzać do woli.

Całe szczęście, że Putin i jego doradcy od spraw
historii nie znają książki pani Anny Kłys: „Tajemnica pana Cukra – polsko-żydowska wojna przed
wojną”. Autorka, reporterka i dokumentalistka,
specjalizuje się w odsłanianiu spraw trudnych i
bolesnych. Wstrząsająca lektura. A jednocześnie
oczyszczająca. Dobrze, że sami to robimy, a nie
czekamy na to, by Putin i mu podobni, wytykali
nas palcami, udając świętoszków.
Artykuł Ludomira Garczyńskiego-Gąssowskiego

Jak nie zmieniłem tożsamości,
mentalności i temperamentu
Już niegdyś o tym pisałem, w tekście
p.t. “Jak nie stałem się Szwedem”,
zamieszczonym w NGP i później
przedrukowanym w “Vademecum
nieudacznika”. Moje ówczesne kolizje
w ruchu ulicznym (na chodnikach,
nie na jezdni), a także wobec siedzeń
w metrze zajętych przez cudze zelówki,
trwają nadal.
Parę przykładów: Idę Valhallavägen w kierunku
Filmhuset i naprzeciw idzie grupa 2 czy 3 osób, zajmujących całą szerokość chodnika. Z brzegu 10-cioczy 12-latek, naprzeciw mnie. Nie zwalniam i oczywiście ów -latek wpada na mnie, z większą szkodą dla
siebie. Zatrzymujemy się i spokojnie oświadczam postawnemu tatusiowi po 30-ce: Jag bara går. On na to:
A nie mógłbyś zwracać uwagi na to dziecko? Ja na to:
A dziecko by nie mogło... Nie daje mi dokończyć: Idź
do domu. Ja tę samą monetą: Sam idź do domu. Już na
odchodnym słyszę: Gubbjävel. Tak się dziś w Szwecji
wychowuje dzieci i wpaja im szacunek dla starszych.
Inny wypadek. Wsiadam do metra i widzę 11-latkę w towarzystwie dorosłych, trzymającą nogę podeszwą na przeciwległym siedzeniu. Wskazuję na to
palcem, zwracam uwagę werbalnie, zdejmuje, ale po
chwili kładzie znów. Podchodzę i zrzucam. I nagle cały wagon jest przeciwko mnie. Tłumaczę, że najpierw
zwróciłem uwagę i nie poskutkowała. Opiekunka
dziecka na to, że ona nie rozumie po szwedzku. (A
nie mogłaby sama wyjaśnić dziecku po arabsku?) Ale
dziewczynka po chwili, ośmielona, zaczyna coś ku

mnie pyskować płynnym szwedzkim. Ta tolerancja
jest tu nieuleczalna. Każdy protest zakłóca poprawność polityczną (i obyczajową).
Najciekawsze wydarzenie to moja wizyta w
Filmhuset minionej jesieni. Oglądam na pokazach w
kinie Victor 2 filmy skandynawskie. Siedzę jak zwykle w drugim rzędzie na skrajnej prawicy, a w tym
samym na lewicy siedzą dwie panie; jedna z nich ma
muzułmańskie przykrycie głowy, z twarzą odkrytą.
Na pokaz trzeciego filmu przychodzę z przyjaciółką,
która nieopatrznie zajmuje miejsca na lewicy, kilka krzeseł od dwóch, w.w. kobiet. Film się opóźnia,
trwają jeszcze wywiady z kimś, i w ciągu 15 minut sąsiadki nie korzystają z okazji by nas przeprosić i wyjść
z tego samego rzędu i z kina. Nawet nie sygnanalizują
takiej chęci czy potrzeby. Tuż przed rozpoczęciem filmu kobieta w zawoju przepycha się delikatnie przed
nami, wychodzi z sali kinowej i po chwili wraca. Gdy
gaśnie światło i zaczyna się film krótkometrażowy,
nagle zaczyna się domagać, wcale nie przyciszając
głosu, byśmy przesiedli się na inne miejsce. Nie tłumaczy dlaczego. Oczywiście nie stosujemy się do tej
ultymatywnie zgłoszonej pretensji i próbujemy kobietę uciszyć. Ponieważ zwraca się do nas po angielsku,
zakłócając spokój w czasie filmu, mówimy do niej
zdecydowanie “sit down” i później “shut up”. Po
chwili się uspokaja i wtedy – by uniknąć ewentualnie
dalszego ciągu – przenosimy się na drugą stronę sali,
i tak tracąc wątek krótkometrażowki. Po chwili obie
panie wychodzą z sali i wtedy okazuje się, że ta druga
jest niepełnosprawna i wyjeżdża na wózku.
Mija 90 minut. Film się kończy i wychodzimy z kina, by nieoczekiwanie napotkać agresywne werbalne
ataki kilku osób,oskarżających nas, żeśmy kogoś uderzyli czy popchnęli, i komuś wystawili palec (ciekawe
Michała przywróciła porządek, zwracając się zdecydowanie do oficera nieskazitelnym rosyjskim, że tu
nie mieszkają żadni krwiopijcy, jest małe dziecko,
wydała ze spiżarni kilka butelek wina porzeczkowego
i dla tego domu nastał spokój.
W roku 1945, Olgierd Missuna jako przedwojenny prokurator i adwokat, przenosi się z rodziną do
Sopotu, gdzie Michał chodził do szkoły. Zamieszkali
w okazałym mieszkaniu po niemieckim oficerze, który popełnił samobójstwo, gdy Rosjanie zajmowali
miasto. Pod koniec lat pięćdziesiątych, rodzina wróciła do Warszawy, gdzie Michał w prowincjonalnym
Jaktorowie i przemysłowym Żyrardowie kontynuował
edukację. Następnie, przejawiając talent malarski
dostał się do Liceum Plastycznego w warszawskich
Łazienkach, planując jednocześnie karierę sportowca.

jak mogli ten palec w ciemności dostrzec?). Pojawia
się jakiś nieznany mi organizator, któremu proponuję odejście na stronę, gdzie mógłbym mu w spokoju, bez zakłóceń, opowiedzieć co się tak naprawdę
w kinie wydarzyło. Nie akceptuje i chce konfrontacji. Odmawiam i opuszczamy razem z przyjaciółka
Filmhuset, mimo prób zatrzymania nas przez różne
osoby grożące zameldowaniem na policji.
Po kilku dniach otrzymuję E-mejlem propozycję
przybycia do Filminstitutet (którego pracownikiem
byłem niegdyś przez 35 lat), podpisane, jak się później okazało, przez owego, nieznanego mi pracownika. Oczywiście zgadzam się i przedstawiam swoją
wersję wydarzeń 3-osobowemu gremium. Nikt, najmniejszą nawet zmianą wyrazu twarzy nie zdradza,
czy ta wersja jest w ich oczach wiarygodna. Padają
tylko stwierdzenia, że przekroczyłem jakąś nieprzekraczalną granicę, będąc podniecony i agresywny.
Moje wyjaśnienia, że miałem w wyżej opisanej sytuacji pełne prawo być podrażniony, choć nie byłem
agresywny, raczej defensywny, nie trafiają chyba nikomu do przekonania. Nie biorą również pod uwagę
faktu, że niepokoje przed kinem, przez jakąś część
trwania 90-minutowego seansu, spowodowały wezwanie tam owego funkcjonariusza z jego pokoju w
Instytucie, niepokoje w których nie mogliśmy brać
udziału siedząc spokojnie w kinie. Ta tendencja zostaje podtrzymana w końcowym pisemnym oświadczeniu podpisanym przez szefa SFI d/s komunikacji.
Ciąg dalszy nie nastąpił.
Pomijając fakt – to chyba niezamierzona ironia losu
– że ta w.w. osoba, typowa Szwedka choć o greckim
nazwisku, już nie zajmuje swego stanowiska, ustępując miejsca komuś o nazwisku bliźniaczo przypominającym perskich ayatollachów.
Orwell kiedyś napisał, że niektóre zwierzęta są
równiejsze niż inne. A mój dawny kolega z SFI, też
już na emeryturze, uznał, że Szwedzi jak ognia boją
się posądzenia o rasizm. Chyba będę musiał zmienić
kolor skóry. Jak dotąd nie udało mi się to w pełni na
Wyspach Kanaryjskich.
Aleksander Kwiatkowski

nie przeznaczam w zasadzie do druku, a w każdym razie nie w całości i dopiero po mojej śmierci...”. Oboje
rodzice zmarli w roku 1977, maszynopis przeleżał w
szufladzie do roku 2009, kiedy Michał zdecydował się
go wydać w Lublinie własnym nakładem.
Do historii swojej rodziny przykładał się, z opowiadań ojca i krewnych utrwalił legendy o pochodzeniu i
miejscu - Zabołociu, niedaleko Połocka na Białorusi.
Pojechał tam z kolegą, i była to podróż ważniejsza,
niż wszystkie Paryże i Londyny w których bywał
wielokrotnie.
„Wreszcie dotarłem do pramiejsca Missunów.
Szukałem tego, od czterech pokoleń w rodzinie legendarnego miejsca. Znalazłem. To była podróż mojego życia” - powiedział po wyprawie. W Zabołociu,
na miejscu dawnego skromnego, polskiego dworku,

ANDRZEJ MICHAŁ MISSUNA 1939-2019
Michał Missuna urodził się 22 października 1939 r. w Warszawie. We wczesnym dzieciństwie mieszkał z rodzicami w podwarszawskim Jaktorowie,
którą to posiadłość zakupił i zagospodarzył Jego dziadek Otton Missuna.
Rozległa familia Missunów herbu Kotwica, co najmniej od XVI wieku pochodziła z dalekich kresów
północno-wschodnich Polski, dzisiejszych okolic
miasta Połock na Białorusi. Stąd, Michał był blisko
spokrewniony z rodziną Koziełł Poklewskich, słynnym jasnowidzem Stefanem Ossowieckim czy przedwojennym generałem Janem Jacyną.
Rodziców Michała – Olgierda i Halinę z Szyszkowskich, początek wojny zastał w Warszawie, skąd
ewakuowali się z Ministerstwem Sprawiedliwości na
wschód, gdzie mieli nadzieję przeczekać wojnę, w
posiadłości leśnej po dziadku Ottonie, którą rodzina
posiadała na Wołyniu. Halina Missuna była w dziewiątym miesiącu ciąży i gdy się okazało, że Armia
Czerwona wkroczyła od wschodu, Olgierd z żoną i
kilkoma osobami towarzyszącymi zawrócili, by po
licznych przygodach wrócić do Warszawy.
Jaktorowska willa „Ostoja” była zajęta przez sztab
lotników niemieckich, którzy przydzielili rodzinie
dwa pokoje i tamże, oczywiście z licznymi krewnymi,
rodzina Missunów przeżyła wojnę i Powstanie.
Michał niejednokrotnie przywoływał z pamięci
moment, gdy do domu w 1945 wpadli czerwonoarmiści gotowi strzelać do krwiopijców i rabować, babka
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W stołecznym klubie sportowym „Lotnik” w pięcioboju nowoczesnym (biegi, pływanie, szermierka,
jazda konna i strzelanie) uzyskiwał znakomite wyniki i zanosiło się na wyjazd na olimpiadę w Rzymie,
w roku 1960. Pokusa była duża, lecz presja rodziny
(Missunowie od kilku pokoleń byli akademikami) i
zwykły rozsądek nakazał Michałowi zdawać na studia
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
W roku 1965 uciekł z Polski wyjeżdżając statkiem
handlowym do Szwecji na zaproszenie znajomego
rodziców. Nastąpiło to za ich namową i krewnych
za granicą a i sam Michał w komunistycznej Polsce
szans dla siebie nie widział.
W Szwecji dostał pracę, jak sam mówił „ mimo,
że był cudzoziemcem”, zaczął układać swoja prywatność i był trzykrotnie żonaty. Drugi związek przyniósł mu dwóch synów, z których był bardzo dumny.
Wybudował na przedmieściach Sztokholmu dom na
gołej skale, bo działka była bardzo tania.
Olgierd, ojciec Michała, który napisał kilka książek
prawniczych i był znakomitym mówcą, przysłał do
Szwecji jedynakowi w latach siedemdziesiątych, obszerny, osobisty list, w którym opisał historię rodziny
i swoje dzieje z zastrzeżeniem „... moich wspomnień

który spalił się w roku 1920, zastał duży kamień z tablicą po białorusku, że tu urodziła się Hanna Missuna
(1868-1922), profesor geologii, obywatelka białoruska. W niedalekiej miejscowości Wietrzyn, przy ulicy
im. Hanny Missuny znalazł podobny kamień z tablicą. To była stryjeczna prababka Michała, pierwsza w
Europie kobieta geolog, o której oczywiście wiedział.
Ale tablice były wielką niespodzianką i może nagrodą
za pamięć o przeszłości.
Michał szukał krewnych, po jednym z zagubionym
w historii pradziadku, który po studiach w Dorpacie
został bodajże na Łotwie. Znalazł w roku 2018 nazwisko, mężczyznę, wysłał list po rosyjsku, ale tamten
nie odpowiedział...
Do sztuki się garnął i w latach 80-tych, równolegle
z pracą architekta założył galerię sztuki, gdzie promował i wystawiał nie tylko polskich artystów. W środowisku polskich architektów w Sztokholmie (a jest ich
kilkunastu) był znany a w szwedzkich firmach architektonicznych cenionym fachowcem.
Na emeryturę przeszedł w wieku 72 lat. Później zaczął chorować. Zmarł 30 grudnia 2019 roku w Sztokholmie, niedługo po swoich 80 urodzinach. Zostawił
dobrą pamięć po sobie. Będzie nam Go brakować!
PRZYJACIELE

Prosta droga, mijają godziny,
a łańcuch gór na horyzoncie zdaje
się wcale nie przybliżać. Pędzisz,
a uczucie jakbyś nieruchomo tkwił
pośrodku ogromnego arkusza pustki. Połykasz kilometry, a krajobraz
Nevady niezmienny, jak na fotografii. Płaski, chropowaty, bez bliskich
punktów, o które zaczepić można
wzrokiem. Z rzadka tylko przemknie
american truck, wspaniały smok
z dyszami zwróconymi pionowo w
górę, zabuczy, pozwoli przez chwilę
poczuć się jak w scenach ucieczki w
filmie „Konwój” Sama Peckinpaha.
Konwojów nie spotykamy, ni kowbojów, czy nawet
Indian, choć to ich tereny. Napotykamy za to kampery
z emerytami będącymi cały czas w drodze. To wagabundzi naszych czasów. Wielu z nich posprzedawało
swe domostwa i rozpoczęło mobilne życie na całego.
Czasem zdarzy się zakręt, okazja do ruchu kierownicą i znów wracamy do bezakcji. Jeszcze na prerii
kalifornijskiej coś się działo – mijaliśmy naszym
Subaru osady dziwne, ale jednak osady. Chociaż, po
prawdzie, były to domostwa barakowe, niczym rozrzucone kontenery po szerokim areale prerii. Tylko
afisze przydrożne wydały się intrygującym urozmaiceniem podroży. A to reklamujące Gun shop, a to
odsyłające do sklepiku z cannabis, czy do zagrody z
organic products.
Przemierzając Nevadę, pojęcie bezkresu rozszerza
się poza skalę dotąd mi znaną. Oto Ameryka – świat
młodzieńczych marzeń. Słynny ogrom przestrzeni.
Już nie na filmie, nie w literaturze, nie w piosenkach. Ameryka w realu. Łatwiej teraz wczuć się w
nastroje bohaterów filmu „Easy Rider”, w pomysły
Kowalskiego w „Znikającym Punkcie”, inaczej się
układa w głowie całe to słynne kino drogi. Oto magia Zachodu. Nie tego, propagandowego Dzikiego
Zachodu, z zabawnych acz schematycznych, bo
słusznych ideologicznie westernów, lecz magia wielkiej przestrzeni, oferty wolności niereglamentowanej.
Chciałoby się dosiąść dorodnego rumaka, najlepiej
srogiego Harleya-Davidsona, i bez opamiętania pognać przed siebie. Poza schematy czarnego i jasnego
charakteru, poza skalę dobra i zła.
W aucie jest inaczej. Siedzenie w zapuszkowanym
pojeździe umacnia poczucie nudy. Dobrze jednak, że
wynajęliśmy inteligentne auto. Kiedy, w zamroczeniu
ogromem przestrzeni, jesteśmy zbyt blisko pobocza,
samo odpycha kierownicę ździebełko, by nie wypaść
z drogi.
Szukam w naszym radio stacji z muzyką country,
najwłaściwszej zdawać by się mogło w tym anturażu. Biegam po skali: hawajskie gitary i zardzewiałe
głosy śpiewaków współzawodniczą z głosicielami Halleluja! Na stacjach z programem religijnym.
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EUREKA!

Próbujemy muzyki prerii, długo się tego jednak nie da
słuchać. Nie nasza bajka. Szkoda, że zniknęły stacje z
pięknym bluesem, łatwe do namierzenia w Kalifornii.
Pozostaje zatem muzyka pustki świszczącej wiatrem
prerii, na naszej międzystanowej Route 50, reklamowanej jako: The Loneliest Road in America (najbardziej samotna droga Ameryki). A trzeba wiedzieć, że
jadąc godzinami po niemal płaskim terenie, jesteśmy
cały czas na wysokości 6400 stóp, czyli około 2000
metrów nad poziom morza. Andrzej musi walczyć z
kłopotliwą dla kierowcy sytuacją typu: nic-się-nie-dzieje. Eli i mnie skończyły się anegdoty, które miały bronić jego głowę przed przejściem w stan śnięty.
Ni stad niż zowąd, po godzinach bezruchu, acz będąc cały czas w pędzie: Eureka!
Takie imię nosi osada, która życzliwie zawiadamia
nas przy wjeździe: “You are entering The Friendliest
Town on the Loneliest Road in America”.
Zaparkowaliśmy wóz obok stacji benzynowej
Chevron, tuż przed samym Court House. Mamy wgląd
w całą miejscowość, o co nie trudno, skoro rzeczoną
całość reprezentuje szeroka Avenue, przy której znajdziesz niemal wszystko, co na Eurekę się składa.
Nie mogę oderwać wzroku od niebieskiego trucka
typu Kenworth W900. Przystanął właśnie na stacji
benzynowej, zajął pół miejscowości, a ja nie mogę
wyjść z podziwu, jakie to cudo. Wspaniały olbrzym,
wygodny, jak się zdaje, z ładną kabiną noclegową,
pięknymi fotelami, większy komfort niż w truckachpotworach, widzianych w klasycznych filmach akcji.
Idziemy na miasto. Czyli ruszamy w dół szerokiej
Avenue. Jest piątek popołudniu. Słońce przygrzewa, acz nieprzesadnie, rześki chłód studzi nadzieje
na ciepły dzień (wciąż jesteśmy na wysokości 2000
m). Sporo ludzi na chodniku. Natykamy się na „wine
walk” . Kupujesz szklankę za odpowiednio wyższą cenę, która staje się naczyniem wędrującym z tobą tam,
gdzie naleją Ci drinka. W barze, kafeji, pubie, restauracji. Może i szeryf, który wygląda ze swego białego
auta z gustownie archaizującym napisem SHERIFF,
do tego procederu się przyłączy. Podchmielone towarzystwo już radosne. Sprzedająca szklanice autorka
projektu „wine walk” powiada nam, że akcja ta służy
socjalizacji miejscowej społeczności, nie mającej na
co dzień wiele okazji do gremialnego cieszenia się
sobą. No i potrzebne są fundusze na odnowienie niszczejących domów z tradycją. Czyli im więcej kupi się
szklanic i im więcej drinków podadzą, tym bardziej
osadzie pomożesz w jej rekonwalescencji. Amatorów
odnowy Eureki, z szklankami kupionymi u szefowej
projektu, nie brakuje.
Na progu, przy wejściu do baru przycupnęły dwie
młódki. Spojrzenia mętne. Prochy, alkohol? Jedno i
drugie? Mają góra 16 lat. Jedna z nich dziarsko się
podrywa, podbiega do młodzieńca, którego przyuważyła, jak sunie w dół parterowego downtown.
— Where are You going, Tom? – ( niezłe pytanie
w tych okolicznościach przyrody)
— I am going down and then …maybe I will be
back soon – odpowiada Czaruś.
— I will go with You! – zapewnia Młódka, i z
utkwionym w nim spojrzeniem, wyrażającym niekłamany zachwyt, chwyta go pod ramię!
— Melanie! – woła przypsiółka z progu baru, lecz
na próżno. Podążamy za romantyczną parą, siłą rzeczy są nam przewodnikami. Melanie co raz szepce coś
Tomiemu na ucho, on zaś jakby na nią nie zważał,
wyraźnie zainteresowany witrynami.
Mijamy Owl Club – restauracja wraz z casino jak
głosi banner – potem witrynę Nevada State Bank,
grocerię. Po przeciwnej stronie drogi dostrzegam piętrowy motel Sounddown i Alpint lodge (ki czort?),

obok reklamuje się saloon. Idziemy dalej, ku Urban
Cowboy Bar and Grill. Śledzona para nagle się zatrzymuje. Tom coś klaruje swojej adoratorce i się oddala,
przechodzi na druga stronę drogi, wchodzi do motelu.
Melanie odwraca się na pięcie, wraca.
Czas i nam zawracać. Zaglądamy do baru z salą
bilardową, dość pustawo, więcej głośnych głosów na
zewnątrz. Mijamy efektownie odnowiony Jackson
House Hotel, zatrzymujemy się przy reklamowanym
w przewodnikach Opera House. Powstały w roku
1880, odrestaurowany w latach 90-tych XX wieku,
pamięta okres świetności osady. Był niekwestionowanym centrum kosmosu na tym pustkowiu. Występy
operowe, bale maskowe, koncerty, filmy kina niemego. Dziś mieści się tu The Cultural Arts Center
of Eureka. Stąd nasza wiedza o jego przeszłości.
Odnowione wnętrze sali operowej ze sceną robi wrażenie, zwłaszcza okazała, malowana ręcznie kurtyna.
Balkony w formie podków końskich dodają szyku sali
do wielkich wydarzeń. 150 miejsc siedzących i 300
miejsc na imprezy typu widowiska. Na ścianach w
foyer masa fotografii, autografów artystów i znanych
ludzi.
W rzeczy samej, czasy świetności osada ma już za
sobą. Mieszkańców jest około tysiąca. Kiedy w XIX
wieku rozkwitło tu górnictwo pokupnych wielce minerałów, było ich tu i 10.000. Ostały się opuszczone
domostwa, ruiny budynków, które wokół osady znaczą ślady dawnej ekspansji związanej z wydobywaniem cynku, srebra i złota. Co za tym idzie, było i
wiele okazji do zabawy w Opera House.
W pobliskim Barrick-Ruby Hill Mine nadal można zobaczyć, na zorganizowanych z przewodnikiem
trasach, jak wyrywano skarby ziemi. Napotykamy reklamy, które sugerują, że osada jednak nie zamarła.
Kuszą turystyką typu: the scenic drives, ku nieodległym wzgórzom, nocleg można zamówić w którymś
z tutejszych moteli.
I tyle. Czas wsiąść do auta i pognać słynną, bo najsamotniejszą drogą Ameryki. Do najbliższej osady,
pobliskiego Ely, jest tyle, co na rzut baskijskim beretem – głupie 134 kilometrów. Pójdzie migiem. Tam
dopiero jest życie. Spore casino, czyli słynny na całą
nevadziańską prerię: Gambling Hall, jest też historyczny, a więc też słynny: Hotel Nevada. Będzie się
działo. Kierunek: Aultman Street in Ely, Nevada.
Niech zaświszczą wiatry prerii! Akurat mija nas
piękny truck Kenworth W900, fascynująco prezentujący się w kolorze wiśniowym.
Zabuczał! JUHUUUU!
Zygmunt Barczyk

Nową ambasador RP w Szwecji będzie Joanna Hofman
Vacat na stanowisku ambasadora
rozpoczął się po odwołaniu w czerwcu 2018 roku Wiesława Tarki. W ciągu ostatniego roku spekulowano, kto
przyjedzie do Sztokholmu, pojawiały się różne nazwiska kandydatów.
Ostateczna decyzja zapadła niedawno: nową ambasador będzie 53-letnia
Joanna Hofman.
Z jej biogramu, który można znaleźć
na internecie dowiadujemy się m.in:
Urodziła się 12 sierpnia 1967 w
Mrągowie. W 1990 ukończyła studia
na Wydziale Aktorskim Państwowej
Wyż-szej
Szkoły
Teatralnej
w
Warszawie. W 1999 ukończyła

studia w zakresie stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. W tym samym roku ukończyła Podyplomowe Studium
Bezpieczeństwa Narodowego na tej
samej uczelni. W 2002 roku rozpoczęła pracę w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych jako szef zespołu ds.
kontaktów z diasporą żydowską. W
2003 była stypendystką Departamentu
Stanu „International Visitor Program of
the United States Department of State”.
W 2005 ukończyła Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego
na Akademii Obrony Narodowej. Od

2005 do 2007 roku była radcą w wydziale politycznym Ambasady RP w
Waszyngtonie, a w latach 2007–2011
ambasadorem RP w Finlandii – odwołana została 20 kwietnia 2011. Od
1990 do 1992 pracowała jako aktorka
w „Teatrze Północnym” w Warszawie.
Współpracowała z Telewizją Polską i
Polskim Radiem. Ma w swoim dorobku
role w filmach fabularnych, serialach
telewizyjnych oraz spektaklach Teatru
Telewizji. Od 2000 roku współpracowała z miesięcznikiem „Unia&Polska”.
W czerwcu 2011 została nominowana
na stanowisko Vice Prezes ds. międzynarodowych w Fortum Corporation w

Finlandii. Od 2017 dyrektor Instytutu
Polskiego w Tel Awiwie.
Dodatkowe informacje znaleźć można w informacji PAP-u: Od drugiej
połowy 2011 r. do 2014 r. pracowała
w sektorze prywatnym w jednej z firm
z branży energetycznej, w której odpowiadała za współpracę w zakresie
OZE. Została odznaczona przez prezydenta Finlandii najwyższym fińskim
odznaczeniem – Orderem Białej Róży
Finlandii. (ngp)
Zna język angielski i rosyjski.
Więcej informacji na naszym portalu:
www.strefa.se
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Nie wszystko o samochodach

Od pewnego czasu mniej mnie już
interesuje, co ludzie piszą, a bardziej
dlaczego? Niedawno, parę dni przed
świętami, otrzymałem – na adres
domowy więc traktuję bardziej
osobiście niż gdyby do Redakcji –
anonim (jakżeby inaczej?). Słowa
obraźliwe, chamskie, zdania
nieudolnie poskładane.
Z listu wynikało żem byle kto i nie tylko to, bo nie
dość, że nie lubię ukochanego pana prezesa Jarosława
Kaczyńskiego, to w dodatku Żydem jestem. Nie jestem, ale niech mu będzie na zdrowie, a że prezesa
nie lubię, to prawda. Zaś co do Żydów, jak wynika z
moich życiowych obserwacji i doświadczeń, rzadko
spotykałem głupiego. A raczej przeciwnie, najczęściej ruchliwych umysłowo ludzi.
Przypomniał się dowcip (jeszcze przedwojenny i
mam na myśli II Wojnę Światową a nie, jak słyszało
się w Sztokholmie, gdy nadpłynęli „solidarnościowcy”, wojnę jaruzelską), który opowiadała moja mama.
Na zapytanie nauczyciela: – Jacy trzej ludzie zasłużyli
się najbardziej ludzkości?, uczeń wymienił: – Jezus
Chrystus, Karol Marks, Albert Einstein. Na to drugi
uczeń podniósł rękę i spytał (jaki inteligentny!): –
Proszę Pana, a czy nie-Żydów też można?
Obiecałem sobie, jako noworoczne przyrzeczenie,
zostawić w spokoju Polskę Ludowa bis i nie przywalać się więcej do dobroczyńcy moich rodaków, sokoła
Jarosława. Ale cóż, felietoniście trudno utrzymać język za zębami, przepraszam że łamię słowo, ale będzie leciutko i bez nazwisk.
Pamiętać należy, że za wszelkiego rodzaju głupstwami – większymi lub mniejszymi – kryją się zawsze sprężynki utajonych powiązań. Znamy powody
nominacji czy dymisji? Niepopularność jednych i
chwałę innych? Znamy błyskawiczne kariery aż pod
samo niebo? Najsmutniejsze w tym, że liczne mafie,
kliki, ferajny, osobowe sojusze i zemsty, służą marnym interesom. Bo jakie te konszachty? Kumoterskie,
rączka rączkę myje, co – przecząc wskazaniu – nie
oznaczy, że czyste obie.
Człowiek i jego oblicze? Dajmy z tym spokój: niedzisiejsze! Człowiek zmienia się w zależności z kim
rozmawia i o czym. Wobec jednych ludzi „kręgosłup
moralny” mocniejszy, wobec innych słabszy? No, tak
i nie bądź pan głąb!
Dyskusje zamykają się niestety w wymiarze tak
umownym, że właściwie teoretycznym. Pamiętacie
„państwo teoretyczne”? Dziś do niego wróciliśmy z
przytupem.
Oto przykład: – Ma pan trzydzieści sekund na wypowiedź! – Ależ panie marszałku! Ja jeszcze dzieckiem uczestniczyłem w walce! Raz, jak miałem 13
lat, wywieźli mnie do lasu i kazali kopać sobie grób!
– Gdzie to było? – We Wrocławiu i jest opisane w
książce! – A to przepraszam, może pan mówić, jak
pan długo zechce!
Andrzej Szmilichowski
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Niegdyś samochody tej marki psuły się i rdzewiały. Producent wziął sobie do serca krytykę ulepszając kolejne egzemplarze i auta stały się niemal nie do
zdarcia. Tak było przez parę lat. Na dłuższą metę nie
opłacało się to ani producentowi ani warsztatom naprawczym. Świadomie osłabiono więc konstrukcję i
auta znowu zaczęły się psuć. Nasz samochód to dobry
rocznik. Na obowiązkowych przeglądach co roku ta
sama wiadomość: “Nie ma nic nowego do zakomunikowania, żadnych usterek”. Czasem mechanik dodaje: “Jeśli będziecie sprzedawać ten samochód, chętnie
go kupię”.
Co do marki nowego auta jesteśmy zgodni. Nie
zmieniamy. Ale jako użytkownicy-amatorzy mamy
pewne wymagania. Samochód ma mieć umiarkowaną cene, być tani w eksploatacji, bezpieczny i na tyle
pojemny, aby w bagażniku zmieściły się dwie walizki. Niestety, samochody średniej wielkości mają
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Zależy
od pozycji

Wcześniej czy później czeka nas
ryzykowny krok: kupno nowego
samochodu. Kiedy kończymy 18 lat
jesteśmy pełnoletni. Samochód w
tym wieku to staruszek. Trzeba się
liczyć z tym, że wkrótce zapragnie
przejść w stan spoczynku. Ale jak
dotychczas nasze auto sprawuje się
bez zarzutu.

zredukowane bagażniki. Mieści się w nich niewiele
więcej niż szczoteczka do zębów. Ten dylemat na razie pozostaje nierozwiązany.
Chcemy kupić fabrycznie nowy samochód, aby
ustrzec się przed utajonymi usterkami. Ale na to nie
ma gwarancji. Znajomy mechanik samochodowy postanowił nabyć nowy samochód. Kiedy po dłuższym
oczekiwaniu zasiadł za kierownicą, stwierdził, że z
samochodem jest coś nie tak. Miał skrzywioną ramę.
Sprzedawca próbował mu wmówić, że się myli, ale
mechanik upierał się przy swoim. W końcu sprowadzono inny egzemplarz bez usterki. Okazuje się, że
nowe wozy podczas transportu i przeładunku ulegają
czasem uszkodzeniu. Przeciętny kierowca-amator tego nie zauważy, a nieuczciwy sprzedawca żąda pełnej
ceny za uszkodzony wóz.

Kiedyś jedynym paliwem samochodowym była
benzyna. Potem pojawił się diesel, po nim etanol i
ostatnio napęd elektryczny. Do tego produkuje się także warianty z kombinowanym napędem, tzw hybrydy.
Co wybrać? Diesle, droższe przy zakupie i ewentualnej reperacji, były tańsze w eksploatacji. Ale zarówno
benzyna i jak diesel otrzymywane są z surowców pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, co – według
obecnych norm – jest ekologicznie niewłaściwe. Był
okres, kiedy uważano, że diesel jest korzystniejszym i
bardziej ekonomicznym wyborem, ale ostatnio zmieniono zdanie. Wiadomo, że spaliny samochodowe są
szkodliwe zarówno dla zdrowia, jak i dla otoczenia, a
katalizatory i filtry oczyszczają spaliny marginesowo.
Badając emisję spalin stwierdzono, że w większości
testów samochody benzynowe zyskują lepsze wyniki
niż diesle. W niektórych miastach ogranicza się ruch
samochodów napędzanych dieslem.
Etanol pod pewnymi względami jest ekologicznie korzystny, ale przy starcie w niskich temperaturach emituje więcej szkodliwych spalin niż benzyna.
Etanol, paliwo dla miejskich autobusów, nie był promowany wśród prywatnych kierowców. Osobiście
podejrzewam, że w Szwecji, kraju o ekstremalnych
restrykcjach alkoholowych, obawiano się nadużyć
przy tankowaniu. 85% etanol może skusić alkoholików do uzdatnienia paliwa dla konsumpcji poprzez
destylację. Wynalazczość ludzka w tej dziedzinie jest
bez granic.
Napęd elektryczny wydaje się być ekologicznie
przyjazną alternatywą. Niestety, baterie wymagają
częstego ładowania, a ich produkcja obciąża środowisko w dużo większym stopniu niż eksploatacja samochodów z konwencjonalnym napędem. Więc, jak
w przysłowiu: „Jak nie kijem go, to pałką”. Kuszącą
alternatywą jest samochód hybrydowy, wyposażony
w silnik spalinowy i elektryczny. Bateria ładuje się
poprzez odzyskiwanie energii z hamowania.
W obecnych samochodach elektronika zastąpiła rozwiązania mechaniczne. Im więcej finezji, tym
więcej może się zepsuć. A każda naprawa to wyzwanie nawet dla autoryzowanych warsztatów. Wymaga
wyższego kursu z automatyki. Skomplikowana konstrukcja auta również utrudnia reperacje. Przyjaciele
opowiedzieli nam swe perypetie w tej dziedzinie.
Aby wymienić zepsuty reflektor należało rozmontować pół auta. Usługa była horendalnie kosztowna; nie
uwierzyłabym w tę pięciocyfrową kwotę, gdyby źródło informacji nie było w 100% wiarygodne.
Producenci aut dbają, aby warsztaty mogły zarabiać. Samochody nie mają obecnie ani zderzaków ani
ochronnych listw na drzwiach. Każda najmniejsza
usterka wymaga wymiany uszkodzonej części, lub co
najmniej, nowego lakieru. Nie ma to jak samochodziki w parkach rozrywkowych z ochronną gumą wokół.
Można się nimi zderzać do woli.
Biorąc pod uwagę zalety i wady nie jest łatwo podjąć decyzję co do kupna nowego wozu. Zastanawiam
się, czy nie lepiej postawić na konia. Tankuje paliwo
na popasie, minimalnie zanieczyszcza środowisko,
a serwis ogranicza się do nowych podków. Koń to
odpowiednik samochodu sportowego z miejscem
maksymalnie na dwie osoby. Jeśli to za mało, można
sobie sprawić bryczkę. Drobiazg, że koń nie rozwija
dużej szybkości. Samochodem i tak głównie stoi się
w korkach.
Teresa Urban

15 LUTEGO: XXXIII Salon Poezji
Towarzystwo “Sztokholmski Salon Poezji” zaprasza na XXXIII
Edycję Salonu. Gościem wieczoru będzie Barbara Dziekan,
która wystąpi w swoim autorskim programie (scenariusz,
reżyseria, scenografia) zatytułowanym “Teatr jest kobietą”.
W programie teksty m. in. T. S. Eliota, Bohumila Hrabala,
J. L.Borgesa, Dagny Ślepowrońskiej i Bogumiły Dziekan.
Muzyka oryginalna napisana dla spektaklu – Sławomir
Kulpowicz. Kostiumy – Lidia Popiel.

Sobota, 15 lutego 2020, godz.18.00

Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, Sztokholm.
UWAGA – Wstęp wolny, ale obowiązkowa jest rezerwacja miejsc!
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 6 do 13 lutego
w godzinach 17-19. Tel: 08-739 38 39; 073-505 11 27.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Kierunek:
Madagaskar
Jakby to określiła pani Beata Szydło – Madagaskar
po prostu nam się należał. Dużo ludzi w Polsce
międzywojennej uważało, że przez te przeklęte rozbiory
straciliśmy szanse na posiadanie kolonii. Ironią losu
było to, że wybitni Polacy zdobywali kolonie dla innych
np. admirał Krzysztof Arciszewski zdobył kolonie dla
Holandii, a Maurycy Beniowski dla Francji.
Obaj wyżej wymienieni zostali
uwiecznieni w literaturze. Admirała
Arciszewskiego opisali: Jerzy Bohdan
Rychliski i Michał Rusinek. Obaj panowie poświęcili trylogie tej wybitnej postaci. W sumie sześć książek. Krzysztof
Arciszewski należał do Braci Polskich
czyli Arian, i z tej racji został z Polski
wypędzony. Inaczej się sprawa miała z Maurycym Beniowskim, którego
uwiecznił w poemacie Juliusz Słowacki,
a potem na podstawie pamiętników
Beniowskiego – Wacław Sieroszewski
napisał swoją książkę. Ta książka – podobnie jak poemat Słowackiego – nosiła tytuł „Beniowski”.
O Arciszewskim wiemy tylko, że
ten polski szlachcic nie z własnej woli
opuścił Polskę i zdobywał kolonie dla
obcych. Gdy już był znany w świecie
i poważany, osiadł w Gdańsku, gdzie
zmarł.
Natomiast Beniowski był postacią bardziej barwną. Jest chyba, po za
Kazimierzem Puławskim, najbardziej
znanym uczestnikiem tej nieszczęsnej
Konfederacji Barskiej, która wbiła do
polskiej trumny pierwsze gwoździe.
Maurycy Beniowski pojmany do niewoli przez wojska rosyjskie, został
zesłany na Sybir, gdzie jako polski
szlachcic był poważany przez tamtejszego gubernatora do tego stopnia, że
mógł się zaręczyć z jego córką. To ułatwiło Beniowskiemu zorganizowanie
buntu zesłańców, opanowanie statku i
ucieczkę. Narzeczona Beniowskiemu
pomogła w całej tej sprawie i razem z
innymi odpłynęła. W pierwszym porcie, już poza Cesarstwem Rosyjskim,

Beniowski wysadził ją na ląd i zostawił. Dotarł do Francji, później popłynął
do Ameryki. Było to w czasie walki
osadników o niepodległość. Jest zanotowana słynna rozmowa, na ziemi
amerykańskiej, dwóch byłych konfederatów: Beniowskiego i Puławskiego.
Puławski namawiał Beniowskiego do
wstąpienia do kawalerii, którą tworzył
dla Waszyngtona. Beniowski uważał,
że raczej wygrają Anglicy i nawet zastanawiał się, czy do nich nie przystąpić. W końcu nie podjął decyzji...
i wrócił do Francji. Gdzie podjął się
zdobycia dla Francji Madagaskaru.
Zorganizował wyprawę i z francuskimi żołnierzami zajął Madagaskar oraz
ogłosił się Cesarzem Madagaskaru.
Francuzi upomnieli się o swoje i wysłali ekspedycję karną. W czasie walki,
Beniowski zginął.
Tyle polskich praw do Madagaskaru.
W latach trzydziestych ub. wieku działała w Polsce prężna organizacja Liga
Morska i Kolonialna, która propagowała ideę kolonialną. Polska próbowała od Francji odkupić, a choćby tylko
wydzierżawić Madagaskar. Były w tej
sprawie prowadzone rozmowy.
Ówczesne władze polskie przez kolonie (nie tylko Madagaskar), chciały
rozwiązać problemy socjalne. Chodziło
o przeludnienie wsi i „kwestię żydowską”. By ocieplić temat władze sponsorowały wyprawę na Madagaskar
znanego podróżnika Arkadego Fiedlera i jego książkę z tej wyprawy.
Wysłano też na Madagaskar rządową
wyprawę pod kierownictwem majora Mieczysława Lepeckiego, byłego

adiutanta marszałka Piłsudskiego.
Gdy ukazał się drukiem raport z tej
wyprawy p.t. „Madagaskar, kraj – ludzie – kolonizacja”, to stała się rzecz
znamienna. (Bo wyspa Madagaskar
została przedstawiona, jako kraina mlekiem i miodem płynąca). Więc – jak
to wspomina ówczesny dyrektor konsularnego departamentu MSZ, Wiktor
Drymmer – narodowcy uznali, że trzeba zmienić hasło. Dawniej krzyczeli:
„Żydy na Madagaskar”, teraz uznali:
„Madagaskar dla Polaków, Żydy do
Palestyny”. Ale władze tym się nie
przejmowały i próbowały stworzyć w
Europie szeroki front porozumienia, by
nacisnąć na Francję i móc wysłać europejskich Żydów na Madagaskar. Do
polskiej idei przyłączyły się Węgry i
Rumunia.
Do obowiązków wiceministra spraw
zagranicznych Jana Szembeka należały
spotkania z gośćmi dyplomatycznymi
odwiedzającymi nasz kraj. Zachowały
się „Teki Szembeka” – dariusz, w którym odnotowywane były w/w rozmowy dyplomatyczne. Zawsze w którymś
tam punkcie tych rozmów było pytanie:
A jak u was rozwiązuje się kwestię żydowską? I później rozmowa schodziła
na emigrację na Madagaskar.
Instrukcje w tej sprawie naturalnie
mieli też polscy posłowie i ambasadorzy. Nic dziwnego, że zapewne i ambasador Józef Lipski w Berlinie podobne
rozmowy prowadził.
Prezydent Putin jednak się myli.
Lipski nie był ulubionym ambasadorem Hitlera, a wręcz przeciwnie.
Hitler cenił sobie „współpracę” z poprzednikiem Lipskiego, ambasadorem
Alfredem Wysockim. Tego ostatniego
nawet obdarował swoją, oprawioną w
srebrną ramkę, fotografię z życzliwą
dedykacją. Takiego „zaszczytu” doznało tylko dwóch Polaków: Wysocki
i Jan Kiepura, którego brzmienie głosu
Hitler bardzo cenił. Kiepura chwalił się
tą fotografią do wojny. Później już nie.
Gdy wybuchła wojna zerwał wszystkie
kontakty z filmem niemieckim i przeniósł się do USA. Natomiast ambasador Wysocki, który podczas okupacji
mieszkał w Warszawie, wykorzystywał
to zdjęcie, gdy interweniował w sprawach zwolnienia aresztowanych przez
Niemców Polaków. I często z dobrym
skutkiem.
Całe szczęście, że Putin i jego doradcy od spraw historii nie znają książki pani Anny Kłys: „Tajemnica pana
Cukra – polsko żydowska wojna przed
wojną”. Autorka, reporterka i dokumentalistka, specjalizuje się w odsłanianiu spraw trudnych i bolesnych. W
poprzedniej swojej książce rozliczyła
się z niechwalebną przeszłością swojej rodziny i „żołnierzami wyklętymi”
(pisaliśmy swego czasu o tym w NGP).
Tym razem z wielką starannością,
opartą na wiarygodnych źródłach i
dokumentach, opisuje incydenty antysemickie w Polsce przedwojennej. Te
„incydenty” to często były pogromy
– niszczenie mienia, pobicia i morderstwa. Getto ławkowe nie tylko na
uczelniach wyższych, ale i w szkołach
średnich. Aryzacja stowarzyszeń i pewnych zawodów. Wstrząsająca lektura.
A jednocześnie oczyszczająca. Dobrze,
że sami to robimy, a nie czekamy na to,
by Putin i mu podobni, wytykali nas
palcami udając świętoszków.
A co do współpracy polsko-niemieckiej w celu wywołania wojny, to po
prostu szkoda słów i argumentów. Kto
z kim się porozumiał w sierpniu 1939
to Prezydent Putin, tak jak wszyscy,
dobrze wie.

OGŁOSZENIE PŁATNE

PODZIĘKOWANIE
Gdynia, dnia 14 stycznia 2020 roku
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii
Naczyniowej
Oddział Chirurgii Naczyniowej 4N
80 214 Gdańsk
ul. Mariana Smoluchowskiego 17

Składam serdeczne podziękowanie
kardiochirurgom - ordynatorowi
Kliniki prof.dr hab. Janowi
Andrzejowi Rogowskiemu,
dr Dariuszowi Jagielakowi,
dr Dariuszowi Ciećwierzowi za
wykonanie dnia 28.11.2017 zabiegu
przezudowej wymiany zastawki
lewej komory serca. Serdecznie
również dziękuję za następną
operację - udrożnienia zwężonej
80 procent prawej tętnicy szyjnej
w dniu 07.12.2019 - docentowi
Jackowi Wojciechowskiemu - ordynatorowi Chirurgii Naczyniowej
i bezpośredniemu wykonawcy operacji dr Łukaszowi Znanieckiemu
- specjaliście II chirurgii ogólnej,
II chirurgii Naczyniowej.
Pragnę również przekazać opinię,
którą usłyszałem będąc na badaniach kontrolnych-pooperacyjnych
w Klinice Akademickiej w Lübeck
na oddziale Kardiologii i Angiologii
wyrazy uznania od niemieckich lekarzy - dr med. angiologii Chrystiana Fatum - dr med. B. Reiz, którzy
kontrolowali moją zastawkę i
tętnicę na specjalnych przyrządach i
prosili, aby “przekazać Ich uznanie
dla polskich kolegów” za perfekcyjne wykonanie obu operacji.
Jeszcze raz moje serdeczne podziękowania
Wdzięczny pacjent
- Wiesław Kapergren

Ludomir Garczyński Gąssowski
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