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Farsa? 
Cyrk? Nie. 
Zamach na 
demokrację! Gomułka mówił, że władzy raz 

zdobytej nie oddamy nigdy, a dr 
Goebbels, że z tych gabinetów 
nie wyjdziemy, chyba, że nas 
wyniosą jako trupy. Co w przy-
padku Goebbelsa sprawdziło się 
w najdrobniejszych szczegółach...

Plotki 
prawdziwe
i zmyślone 

Deal Gowina z Kaczyńskim przesuwający 
wybory na niewiadomokiedy, ustawia Polskę 
na równi z bananowymi republikami, gdzie 
satrapi rządzą z pominięciem wszelkich 
demokratycznych zasad. I bez znaczenia jest to, 
czy Gowin ograł Kaczyńskiego, czy Kaczyński 
uratował skórę dzięki Gowinowi. s.2
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Tadeusz Nowakowski

Farsa? 
Cyrk? Nie. 
Zamach na 
demokrację
Wyborcze konwulsje będę miały 
swój ciąg dalszy. Ale ani określenie 
“farsa”, ani “cyrk” nie są adekwatne 
do sytuacji. I jedno i drugie to jed-
nak dziedziny sztuki, a nam zgoto-
wano po prostu zwykłe łajdactwo.

To, że wybory nie odbędą się w pierwotnym ter-
minie, 10 maja, to mała pociecha. Nie o termin tylko 
chodzi (choć stan zagrożenia pandemią wciąż jest ak-
tualny), ale o metody jakimi dążono do przeprowa-
dzenia “kopertowych” wyborów. Z pominięciem i 
lekceważeniem wszelkich zasad, wbrew konstytucji. 

Deal Gowina z Kaczyńskim przesuwający wybo-
ry na niewiadomokiedy, ustawia Polskę na równi z 
bananowymi republikami, gdzie satrapi rządzą z po-
minięciem wszelkich demokratycznych zasad. I bez 
znaczenia jest to, czy Gowin ograł Kaczyńskiego, czy 
Kaczyński uratował skórę dzięki Gowinowi. Jeden 
wart drugiego. Jaki Cyryl, takie metody.

Już słychać głosy, że i w późniejszym terminie wy-
bory mają się odbyć w trybie korespondencyjnym, co 
budzi zaniepokojenie, bo przy polski chaosie ani nie 
będę to wybory powszechne, ani nikt nie jest w stanie 
zagwarantować, że będę uczciwe. Ale może właśnie 
o to chodzi.

Mowa jest o wyborach albo jeswzcze w maju, al-
bo w lipcu albo w sierpniu. Ale oczywiście nic nie 
wiadomo. Jeśli w dalszym ciągu obowiązywać będę 
te same zasady wyborów dla Polaków mieszkających 
za granicą, to znowu będziemy mieli do czynienia 
z wyborami “niepowszechnymi”. Czyli nic się nie 
zmieni. I tak samo powtórzą się głosy, by wybory 
zbojkotować.

Ktoś na Facebooku napisał: 
Tym razem problemem nie jest to, gdzie leży Polska, 

ale ŻE LEŻY. 
Ktoś inny: 
Pomału przestaje mnie interesować, jaki kolejnya 

paździerzowy absurd wymyśli PiS. Trochę szkoda 
Polski, bo fajna była, ale świat jakoś sobie bez niej 
poradzi...

Smutne i prawdziwe.

Tomasz Jastrun na FB: Bojkot tych wyborów 
jest złym wyborem, jeszcze gorszym jest ich 
nie bojkotować, a najgorsze kiedy każdy z 

opozycyjnych polityków mówi co innego w tej spra-
wie. Kidawa Błońska Biedroń, Kosiniak Kamysz, 
Hołownia, wszystko mili porządni ludzie, ale jako 
politycy pół amatorzy. Los pokarał nas Kaczyńskim, 
ale też nieurodzajem polityków o otwartych głowach 
i sprycie politycznym. No i ta plaga, a właściwie trzy 
plagi: PiS, kornorawirus i susza. Jedyna pociecha, 
że przyszłość jest przebiegła, nie ma na nią mądrych, 
jedno tylko pewne co do przyszłości, że będzie inaczej 
niż myślimy, że będzie. A to rodzi pewne nadzieje....

Cała prawda o polskiej polityce. Zbigniew 
Hołdys: W stanie wojennym Hołownia, Bie-
droń i Kosiniak należeliby do PRON. 

Stefan Niesiołowski na FB: Teatrzyk p. Sa-
sina to tzw. wybory, ponura tragifarsa, bo 
obok przeniesienia odpowiedzialności z 

Państwowej Komisji Wyborczej na pocztowców i pi-
sowców może dojść do zwiększenia liczby osób za-
rażonych i w konsekwencji do śmierci. Kiedyś winni 
poniosą mam nadzieję za to odpowiedzialność, po-
dobnie jak za całość bezprawnych działań dobrej 
zmiany, ale na razie zachowują się tak, jakby to ni-
gdy miało nie nastąpić. Jest to zresztą cecha każdej 
dyktatury. Jej funkcjonariuszom beneficjentom, całej 
armii trutni, darmozjadów i cwaniaków żyjących z 
jej popierania wydaje się, że oni wynaleźli cudowny 
sposób na uwiecznienie swojej władzy, że tej władzy 
nigdy nie oddadzą, a w każdym razie co otrzymali ja-
ko nagrodę za wierną służbę nikt im nie zabierze. Jest 
to jeden z powodów dla, którego bronią dyktatury jak 
niepodległości i gotowi są wiele zrobić dla osobistych 
korzyści. Ten mechanizm jest dobrze znany i był wie-
lokrotnie opisywany. Gomułka mówił, że władzy raz 
zdobytej nie oddamy nigdy, a dr Goebbels, że z tych 
gabinetów nie wyjdziemy, chyba, że nas wyniosą jako 
trupy. Co w przypadku Goebbelsa sprawdziło się w 
najdrobniejszych szczegółach (dołączył jeszcze żo-
nę i szóstkę dzieci).  Bardzo często też poplecznikom 
różnych dyktatur udawało się zachować swoje łupy. 
Czy tak będzie w przypadku ludzi dobrej zmiany czas 
pokaże. Na razie stajemy w obliczu zbojkotowania 
wyborczej tragifarsy i z oczywistych powodów za tym 
się opowiadam. Skoro wybory organizuje p. Sasin to 
niech p. Sasin wybiera i potem ocenia ważność tego 
wyboru. Cały ten proces zmierza do tego, żeby przy-
klepać drugą kadencję p. Dudy, za wszelką cenę, po 
trupach dosłownie i w przenośni, a potem się zobaczy. 
Nie widzę powodu, aby w tym spektaklu brać udział. 
To trochę tak jakby tzw. wyborach organizowanych 
w PRL uczestniczyć z przekonaniem, że trzeba brać 
udział i wybrać lepszych oczywiście dla dobra Polski. 
Z pewnością wśród tysięcy kandydatów, których 
„proponował” Front Jedności Narodu czyli PZPR, 
a konkretnie I sekretarz byli lepsi i gorsi, byli nawet 
przyzwoici i było wiele kanalii, ale dokonywanie roz-
różnień pomiędzy nimi w procesie organizowanym 
przez komunistów było zadaniem jałowym. Dlatego 
bojkotowałem „wybory” w PRL i będę bojkotował 
tzw. wybory obecne.

Mieszkająca w Szwecji Amanda Waliszew-
ska na FB: Ja wiem, że żyjemy obecnie w 
różnych rzeczywistościach, bo Szwecja ja-

ko jedyny kraj się nie zamknął. Czynne są restauracje, 
fryzjerzy, generalnie świat nie jest jakoś bardzo inny. 
Nadal niepisana zasada “nie siadaj obok” w komuni-
kacji miejskiej jest niepisana, ale teraz odczuwa się to 
jakoś oficjalnej. 

Dwoje z moich przyjaciół pracuje w służbie zdro-
wia, z czego jeden jest pielęgniarzem na wydziale 
infekcji i zajmuje się tylko pacjentami chorymi na 
Covid-19. Wczoraj o 4 nad ranem oglądał operę z 
umierającym 80-letnim pacjentem, a wieczorem gra-
liśmy razem w karty w jego mieszkaniu. 

Dwoje z moich współpracowników choruje na 
Covid-19. 

Więc to nie jest tak, że ja nie rozumiem powagi sytu-
acji. Obie z moją dziewczyną jesteśmy w grupie ryzy-
ka. Od ponad miesiąca pracujemy z domu. Ale z tego 
domu wychodzimy, zachowując środki ostrożności. 
Zakrywamy twarze, unikamy dotykania przedmiotów, 
dezynfekujemy regularnie ręce, myjemy je prawidło-
wo gdy mamy okazję, zachowujemy dystans, unikamy 
komunikacji miejskiej w godzinach szczytu, jeżeli mo-
żemy - idziemy w dane miejsce pieszo lub wypożycza-
my samochód. 

Nie wiem jak zareagujecie na ten post. Może na-
zwiecie i mnie teraz morderczynią i powiecie o tym, 
że trzeba spłaszczać krzywą przez siedzenie w domu. 
Jasne, że trzeba.

Nie wiem czyja strategia jest lepsza – polska, 
szwedzka, niemiecka, amerykańska, nowozelandzka, 
duńska – nie wiem. I nikt z nas nie będzie wiedział 
przez co najmniej kilka kolejnych miesięcy. Faktem 
jest, że Szwecja podąża za głosem ekspertów, a ci mó-
wią, że wirus nie zniknie do momentu aż większość 
ludzkości będzie mieć dostęp do szczepionki. A na to 
póki co musimy jeszcze długo poczekać. Z kolei ro-
ku czy dwóch nie ma większość ludzi, aby nie praco-
wać, aby być zamkniętym z przemocowcami w domu. 
Statystyki to jedno, ale codziennie czytam o kolejnej 
zwolnionej osobie. O kimś, kto w tym momencie nie 
wie jak zapłacić za czynsz czy za jedzenie. Powoli go-
spodarki będą odmrażane, a ludzie będą chorować. I 
nie możemy wiele z tym zrobić, poza nadzieją w na-
uce, że ta wie coraz więcej o chorobie - o jej prze-
biegu, metodach leczenia, nadziei, że większość osób 
przeżyje.

Cytowany wcześniej w tej rubryce Piotr 
Pietucha: BĘDZIEM POLAKAMI. Zawsze 
to była kulejąca, niedorozwinięta demo-

kracja. Straszne i groteskowe, że pod pozorem jej 
uzdrowienia, wprowadzono bezwstydną kleptokrację. 
Pandemia to umożliwia i jednocześnie bezlitośnie ob-
naża. Większość ludzi nie chce się z tym konfronto-
wać. Bo i co mieliby z tym zrobić? To nie jest dylemat: 
wolność czy bezpieczeństwo. To jest bezalternatywna 
przyszłość. Chodzi o to, by przetrwać. A my to dosko-
nale umiemy. Mamy to w genach, w  przechowalni ga-
dziego mózgu. Pełnej wielowiekowego lęku i opresji. 
W matrixie oprzyrządowania: uległości, przekorze, 
cwaniactwie. Podziemnym ryciu własnych przejść i 
korytarzy. Pełnych zapiekłego heroizmu, kundelskie-
go szujstwa, szlachetnego kombinowania... Pierwsze, 
od 10 - ciu, polskie pokolenie urodzone w wolności, 
nie zna upokorzenia utraty ani triumfu odzyskania. 
Zakosztuje za chwilę narodowej karmy, naszego 
przekleństwa. Na wieczność: dziadostwo, ojczyzna, 
synczyzna.

Znalezione na Facebooku.
Prywatna 
praktyka 

dentystyczna 
w Sztokholmie do 

sprzedania / przekazania 
nowemu lekarzowi 

stomatologowi z powodu 
przejscia na emeryturę.

 Szczegóły 
pod numerem 

telefonu 
0762 180 900
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Aleksander Kwiatkowski

Andrzej Szmilichowski

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Urodził się 14 maja 1951 roku w Warszawie. 
W latach 1974-1978 studiował w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu, gdzie angażował się w 
działalność  Studenckiego Teatru STYL w Opolu: 
wykonawca – współrealizator przedstawień. W 
latach 1978-1980 pracuje z własnym zespołem 
amatorskim, zdobywając dwie nagrody woje-
wódzkie na przeglądach teatrów amatorskich i ty-
tuł instruktora kategorii pierwszej. W latach 1980-
1982 pracował w Teatrze im J. Kochanowskiego 
w Opolu. 

Od 1984 roku mieszkał w Szwecji. Przez wie-
le lat był pracownikiem koncernu Ericssona w 
Sztokholmie. Współzałożyciel Polskiego Towa-
rzystwa Teatralnego w Sztokholmie. Realizator i 
reżyser przedstawień m.in.: “Kat” wg P. Lager-
kvista “Pastorałka” wg L. Schillera, “Sonata Bel-
zebuba” St. I. Witkiewicz. Realizował programy 
poetyckie, benefisy. W 2008 roku uzyskał dy-
plom reżysera wydany przez ZASP w Warszawie. 
Mieszkał w Sztokholmie, ale w ostatnich latach 
więcej czasu spędzał w Polsce.

Zmarł 
Marek 
Terpiłowski

Final 
solution?
Żyjemy w czasie morowym. Czy czujemy 
się morowo? Nawet, jeśli nie odnotowu-
jemy żadnych symptomów typowych dla 
tego szczególnie groźnego rodzaju grypy 
(i nawet należąc do grupy - z racji wieku, 
czy stanu zdrowia - szczególnie zagrożo-
nej) przestrzegamy zdroworozsądkowych 
wymogów ostrożności, to jednak codzien-
na obserwacja doniesień medialnych 
wywołuje pewien stres.

Szwecja jest bodaj jedynym krajem w Europie (a 
może nawet na świecie), który podchodzi do pro-
blemu zarazy - sądząc po decyzjach rządu (lub ich 
braku), w pewnym stopniu uzależnionych od opi-
nii fachowców, w tym wypadku epidemiologów z 
Folkhälsomyndighet - w sposób zaskakująco niefra-
sobliwy. Od lutego czy początku marca zabierano się 
do przygotowań na wypadek epidemii,rozwijającej 
się dynamicznie w Chinach, później we Włoszech, 
Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
USA, w sposób dość ślamazarny. 

Z jednej strony zadbano o przygotowanie szpi-
tali polowych, jak ten z 300 łóżkami w Älvsjö 
dla pacjentów wymagających terapii intesywnej. 
Ale uruchomienie tych możliwości uległo zwło-
ce. Równocześnie szwankowały tak ważne ele-
menty, jak zaopatrzenie personelu w maski i                                                                                          
przyłbice, szczególnie dotkliwy problem dla służb 
odpowiedzialnych za opiekę nad samotnymi osobami 
starszymi, a także personelu domów starców, gdzie 
wkrótce ujawniono dużą ilość zarażeń i zgonów. 

Uniwersalnym panaceum dla seniorów stała się ra-
da: zostań w domu i kuruj się sam. Alarmowe numery 
1177 i 112 na ogół przedstawiały przeszkodę nie do 
pokonania w związku z nadmierną ilością chorych. 
Władze i eksperci już na wczesnym etapie zdali so-
bie sprawę, że niebawem przed służbą zdrowia stanie 
moralnie trudny wybór: komu udostępnić respiratory 
- ludziom starszym, z mniejszymi szansami na wy-
zdrowienie, czy młodszym? Wszystkie te trudności 
decydenci (przestawiciele rządu i eksperci) zbywali 
wykrętnymi rozważaniami o niewystarczającej ilości 
danych, opóźnieniach w statystyce, za małej ilości 
przeprowadzonych kontroli zarażenia.

A wystarczy choćby porównać aktualne, oficjalne 
liczby zgonów w małej 9-milionowej Szwecji (ok. 
2700) z podobnymi (ok. 700) w Polsce liczącej 38 
milionów, nawet jeśli uznać oficjalne dane PIS-u za 
zaniżone o 50%. Wypowiadający się w TV eksperci w 
zakresie biologii i matematyki, prognozujący, że ilość 
ofiar śmiertelnycn w Szwecji sięgnie cyfry10 do 40 
tysięcy, nie próbowali skonfrontować swych prognoz 
z podobną statystyką w innych krajach, tych najsilniej 
dotkniętych epidemią.

Najbardziej jednak zadziwia i niepokoi brak w 
Szwecji większości podjętych w innych krajach ogra-
niczeń mobilności społeczeństwa. Dobre rady, do któ-
rych niewielu się stosuje, to tylko zwiększenie ryzyka 
zarażenia. Parlament podjął uchwałę upoważniającą 
rząd do pewnych kroków, ale rząd z tych uprawnień 
rzadko korzysta. Przedszkola, szkoły i uczelnie są na 
ogół otwarte, restauracje cieszą się dużym powodze-
niem, a efektem może być druga, masowa fala zara-
żeń. Pir wo wremja czumy (Uczta w czasie zarazy)?

Za szczyt niefrasobliwości uznać można nie udo-
wodniony naukowo pogląd, że wielu ludzi młodych 
przejdzie chorobę bez szwanku i później nastąpi ma-
sowy objaw odporności na ponowny jej atak. A skut-
kiem ubocznym będzie masowe odejście w niebyt du-
żej ilości osób starszych, którym już nie trzeba będzie 
wypłacać dobrze zasłużonych emerytur. Eutanazja w 
białych rękawiczkach?A może ostateczne rozwiąza-
nie kwestii ludzi starszych? Skąd my to znamy... 

Już dawno powstała opinia, że Szwedzi, nie znający 
od ponad 200 lat wojny, w przypadku klęski żywio-
łowej nie będą w stanie opanować sytuacji. Poza tym 
może też zachodzić pragnienie utrzymania renomy 
Szwecji jako raju na ziemi (przyciągającego od daw-
na tysiące imigrantów) i ideału demokracji, gdzie nie 
wolno pozbawiać obywateli przywilejów i ograniczać 
uprawnień. Spora rzesza bezkrytycznych chwalców 
rządu i ekspertów-epidemiologów zdaje się tego nie 
rozumieć. 

Taka cisza 
nastała, że 
w tej ciszy...

Siedzieliśmy przy butelce wina i rozmawialiśmy 
o książkach, ale moją uwagę przykuwało co inne-
go. Kogo by nie zainteresowało niewielkie brązowe 
pudełko z potężną dipolową anteną – był to ostatni 
wynalazek Karola, maszyną czasu! Karol już mi o 
tym opowiadał, ale dziś miał pokazać jak działa. 
Siedziałem jak na szpilkach, a Karol rozwodził się 
nad postacią Myszkina u Dostojewskiego, dolewał 
wina, podśmiewał ze mnie.

– Wam filozofom wydaje się, że zjedliście wszyst-
kie rozumy! Nie jesteś Platonem Piotrze!

– Niech będzie, ale ty pragniesz udawać Boga!
Karol łyknął wina, skrzywił się i zaśmiał: – Już ty 

nie plącz w to Boga! Twoja wiara wynika z  lenistwa. 
Jesteś utalentowanym filozofem i wybrałeś ten kieru-
nek, jak i swoją wiarę, z lenistwa!

Karol podniósł się z krzesła, spojrzał w oko, potem 
na mnie. Nic nie mówił i wyglądał jak chytry lis: –
Muszę na chwilę wyjść. To nie będzie trwało długo, 
ale pamiętaj, mówił wskazując palcem. Nie wolno ci 
pod żadnym pozorem zbliżać się tam, do maszyny! 
Pod żadnym!

– Możesz na mnie polegać! – powiedziałem pa-
trząc mu w oczy i natychmiast, gdy zamknęły się za 
Karolem drzwi, siadłem przed maszyną. 

Klucz znalazłem bez trudu za futryną drzwi, kod 
wyskoczył po pierwszej próbie, gdy wbiłem cztery 
cyfry roku urodzenia Karola. Nie dotrzymałem da-
nego słowa, ale kto by dotrzymał, mając szansę spo-
tkać Boga? Wcisnąłem znak nieskończoności i guzik 
„Start”.

Początkowo  nie działo się nic, ale nagle poczułem 
drganie. Tak drga powietrze w wielkie upały, i usły-
szałem głęboki mocarny głos:

– Czego chcesz człowieku? Po co mi się pokazałeś?
Zadrżałem! To był głos Boga! Bóg mówił do mnie! 

We własnej osobie! Niesamowite! Jestem z przeszło-
ści Panie – szepnąłem.

– W porządku – w głosie Stwórcy była niezmierna 
dobroć. Jak zwał tak zwał! Takie dziwne podziały jak 
przyszłość czy przeszłość tylko mnie śmieszą. A skąd 
jesteś? No przecież, już mi to powiedziałeś! Starzeję 
się, a co tam robisz?

– Jestem tylko filozofem – powiedziałem szeptem 
nie podnosząc oczu na Majestat.

– Jaki traf! – ucieszył się Bóg. Wyobraź sobie, 
że właśnie filozofami się zajmowałem. Spadłeś mi 
chłopcze jak z nieba! Muszę sobie zrobić kopię, może 
mi się przydać. (Poczułem opasujące głowę ciepło). 
Nic nie obiecuję, ale może mi się przydać, podobno 
moje wyroki sa niezbadane! Ha, ha! Na czym to sta-
nęliśmy? Na filozofii? Nieważne! No to by było na 
tyle, trzymaj się malcze, moc jest z tobą, pa! 

Bóg poklepał mnie po głowie i zrobił boską ręką 
kolisty ruch. 

Zamknąłem ze strachu oczy, gdy je otworzyłem 
siedzieliśmy z Karolem przy stole i popijali wino i 

opowiadał, że wczoraj spotkał wielkiego filozofa sta-
rożytności Platona.

– Powiem ci jedno – powiedział Karol kręcąc pal-
cem kółka na swojej lampce z winem. – Jestem nim 
rozczarowany! Platon był jakiś taki... Nie wiem jak 
to wyrazić... Zwyczajny. Platon był rozpaczliwie co-
dzienny! Powiedziałbym, co cię zaskoczy, że nie bły-
snąl. Przeciwnie, sprawiał wrażenie człowieka bardzo 
przeciętnego. Z trudem wyłapywał skróty myślowe, 
dumał nad puentami, w ogóle miał kłopoty z myśle-
niem abstrakcyjnym.

– Ciekawe – Karol zamilkł. Bardzo mi kogoś przy-
pominał... Wiesz, gdy wróciłem do rzeczywistości 
,miałem ambiwalentne wrażenie, że zostałem oszuka-
ny. Nie mogę tego zrozumieć. A jak ty się czujesz? 
– Karl spojrzał na mnie uwaźnie. Zbladłeś! Przynieść 
ci szklankę wody?

– Nie potrzebuję wody! Czuję się zupełnie dobrze, 
co ci przyszło do głowy? – powiedziałem sucho. 
Po paru minutach wstałem i pożegnałem się z nim 
chłodnym uściskiem dłoni. Karol, pomimo pozorów 
jakie stwarzał, był nieokrzesanym typem. Moja ciot-
ka Konstancja nazywała takich ludzi nieokrzesanymi 
gburami.

... nawet myśli się słyszy...  

1 kwietnia 2020 roku zmarł 
w Polsce w wieku 69 lat 
Marek Terpiłowski, reżyser, 
znany wśród sztokolmskiej 
Polonii jako jeden z najbar-
dziej czynnych animatorów 
tutejszego życia kulturalnego.

Złożyłem wizytę Karolowi. Karol nie 
należy do tych, do których się wpa-
da. Jemu się składa wizytę. Karol 
był genialnym konstruktorem, zaś 
geniusz chodzi zazwyczaj pod rękę 
z różnymi dziwactwami, niekiedy 
z obłędem. Karol ma na policzku 
pokaźną szramę niewiadomego 
pochodzenia, z którą mu do twarzy 
i potężną acz nie rzucającą się na 
pierwszy rzut oka inteligencję.



NGP 9/2020 (462)



NGP 9/2020 (462)

USŁUGI BUDOWLANE-RENOWACJE
Szpachlowanie i malowanie ścian, murarstwo
montowanie płyt gipsowych, układanie podłóg 

(linoleum, laminat)
tapetowanie, układanie płytek ceramicznych
drobne prace w instalacjach elektrycznych

stolarstwo, pomoc w montowaniu mebli

Możemy dostosować się do Twoich potrzeb!
Informacje, oferty, zamawianie robót, sprzątanie

070 733 55 13 lub 072 909 30 88 (Teddy)
Firma szwedzka AB poszukuje wykonawców pracujących 

na własny rachunek podnajmu (rozliczeniowy) 
w/w specjalnościach

Pomagamy w uzyskaniu numeru personalnego



NGP 9/2020 (462)

©
 C

C
0 

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n

W tym trudnym czasie, aby 
zachować mentalne zdrowie dobrze 
jest zdystansować się od pande-
mii uciekając myślami do rzeczy 
przyjemnych i odprężających. Na 
przykład do tańca. Już od zarania 
dziejów ludzie wyrażali swe uczu-
cia rytmicznym ruchem do taktu 
uderzeń lub muzyki. Nie w każdym 
drzemie taka potrzeba. Osobiście 
podziwiam taniec jako widz.

Największą fascynację przeżywam oglądając kla-
syczny balet. Jest dla mnie uosobieniem gracji ru-
chów, mimo iż nie są one naturalne. Ten system usze-
regowanych pozycji i ruchów ciała wymaga siły i gib-
kości według schematu zwanego techniką klasyczną. 
Tancerki stosują usztywnione baletki, dzięki którym 
mogą się wznieść na czubki palców. Piruety, skoki, 
szpagaty wykonywane lekko, z wdziękiem, i pozornie 
bez wysiłku, fascynują mnie i wprowadzają w stan eu-
forii. Nie do wiary, że taniec tak rygorystycznie regu-
lowany przez nakazy i zakazy może fascynować. Ale 
widocznie może. I nie tylko mnie. Jest wielu entuzja-
stów klasycznego baletu. Nie interesuję się sportem 
poza jedną dyscypliną – figurowym tańcem na lodzie. 
Przypomina mi balet.

„Jezioro łabędzie” króluje wśród baletowych spek-
takli. Po raz pierwszy oglądałam go w dzieciństwie. 
Już wtedy oczarowało mnie, mimo iż w trakcie spek-
taklu dostałam ataku kaszlu i musiałam na chwilę 
opuścić widownię. Po raz drugi z niekłamanym po-
dziwem oglądałam ten balet jako nastolatka. Kiedy 
do Sztokholmu przyjechał moskiewski Teatr Bolszoj 
udało mi się ponownie obejrzeć spektakl „Jeziora ła-
będziego” w Globen. Niestety, rozczarowałam się. 
Mimo dobrych miejsc scena była zbyt odległa, aby w 
pełni docenić kunszt i techniczną perfekcję tancerzy, 
a na oprawę sceniczną składały się stereotypowe plan-
sze wyciągnięte chyba z lamusa.

Podczas pobytu w Petersburgu marzyłam, aby 
ujrzeć ”Jezioro łabędzie” w Teatrze Marijskim, w 
wykonaniu sławnego zespołu Kirowa. Niestety, nie 
występował tego lata i musiałam zadowolić się sub-
stytutem. Biała łabędzica, smukła i wiotka, unosiła 
się lekko w powietrzu i bezgłośnie opadała na sce-
nę. Duet taneczny z zakochanym księciem wydał mi 
się szczytem wdzięku i subtelności, mimo iż książę 
tańczył niewiele służąc głównie jako wsparcie dla 
primabaleriny. Podczas pauzy wdałam się w roz-
mowę z bileterką. Na pytanie, jak ocenia ten zespół, 

odpowiedziała: “No, niczewo, charoszyj”, ale daleko 
mu do poziomu Kirowa. Po przerwie przyglądałam 
się tancerzom bardziej krytycznie. Primabalerina wy-
dała mi się sztywniejsza i cięższa, a w roli czarnego 
łabędzia niewystarczająco agresywna i diaboliczna. 
A do tego historia otrzymała niespodziewanie happy 
end. Zamiast wzruszającej i technicznie trudnej sceny 
umierającego łabędzia, tancerka raz po raz pada mar-
twa i za każdym razem księciu udaje się ją ożywić. 
Natomiast zły czarownik zostaje raniony i umiera za-
miast łabędzia. Przedstawienie, jako całość, było jed-
nak pięknym przeżyciem.

Pozwolę sobie przytoczyć anegdotkę na temat 
„Jeziora łabędziego”. Pewnego pogodnego, letniego 
dnia opalaliśmy się wraz z przyjacielem nad pobli-
skim jeziorem. Do brzegu podpłynęły dwa agresywne 
łabędzie płosząc dzieciarnię oraz co strachliwszych 
plażowiczów. Przy brzegu, niedaleko od nas, dostrze-
głam znajomego o nazwisku Czajkowski, sąsiada na-
szego przyjaciela. „Spójrz, Czajkowski!” – mówię. 
„Gdzie?” – pyta przyjaciel. Wskazuję ręką i wyja-
śniam: ”Tam gdzie jezioro, łabędzie”.

W latach 50-60 ubiegłego stulecia wsławiła się 
tańcem klasycznym para Bittnerówna i Gruca. 
Występowali w duecie estradowym. Był to balet z 
elementami tańca nowoczesnego. Ich ciała doskonale 
ze sobą współgrały. Tańczyli w cielistych trykotach 
stwarzających pozory nagości. Byli uosobieniem 
piękna ludzkiego ciała w ruchu. W owych czasach w 
kinach po kronice filmowej, a przed filmem fabular-
nym, pokazywano krótki dodatek dokumentalny. Po 
raz pierwszy ujrzałam tę parę przy takiej okazji. Nie 
pamiętam nazwy filmu fabularnego – zapamiętałam 
tylko tancerzy.

W Szwecji cieszyłam się, że mieszkam w kraju, 
gdzie powstał i działa balet Cullberga. W latach 70. 
ubiegłego stulecia miałam wielokrotnie okazję oglą-
dać spektakle w telewizji, a nawet na scenie. Zespół 
wywodzi się z klasycznego baletu, ale zmierza w 
kierunku tańca nowoczesnego. Czasem zbyt nowo-
czesnego, jak na mój gust. W „Jeziorze łabędzim” 
Cullberga brali udział tylko męscy tancerze z oszpe-
conymi guzami łysymi głowami. Guzy miały nawią-
zywać do odmiany łabędzi z czarnymi guzkami na 
dziobach. Mimo technicznego perfekcjonizmu spek-
takl bardziej szokował niż zachwycał.

Ana Laguna nadal tańczy w balecie Cullberg mimo 
swych lat i siwych włosów. Podziwiałam ją w duecie 
z Michaiłem Barysznikowem, rosyjskim tancerzem, 
który wybrał wolność na Zachodzie. Tańczyli no-
wocześnie, ale widać było, że przeszli twardą szko-
łę klasycznego baletu. Rekwizytem w tańcu był stół. 
Rozpoznałam choreografię z filmu „Białe noce”, 
gdzie Barysznikow grał niejako samego siebie.

Pierwszego roku w Szwecji mój szef, profesor, 
przedstawił mnie młodej brunetce z Polski. Poznała 
go poprzedniego roku podczas konferencji we 
Wrocławiu, a teraz gościła w naszym laboratorium na 
szkoleniu. Profesor zadbał o stronę kulturalną pobytu, 
wręczając nam bilety na przedstawienie baletowe w 
pałacowym teatrze Drottningholm. Nie zaimponował 
nam kunszt taneczny szwedzkich baletnic, przyzwy-
czajone byłyśmy do wysokiego poziomu polskiego 
baletu opartego na klasycznej rosyjskiej szkole.

Isadora Duncan, nie całkowicie wyzwolona od 
kanonów klasycznego baletu, była prekursorką no-
woczesnego tańca. Tańczyła boso w greckiej tuni-
ce poruszając się swobodnie i naturalnie. Jej taniec 
sprawiał wrażenie improwizacji. Czasem, gdy jestem 
sama, ogarnia mnie pokusa, aby ją naśladować, ale 
nie mam odwagi, ponieważ jestem tanecznym bezta-
lenciem. Isadora Duncan zginęła tragicznie podczas 
jazdy samochodem. Udusił ją szal wkręcony w koło 
pojazdu.

Felix Lancelot, ciemnoskóry tancerz z Guadelupy, 
mistrz slowmotion, czyli powolnego ruchu, uświetnił 

swym występem otwarcie zawodów sportowych w 
Göteborgu w 1995 roku. Podziwiałam go raz jeszcze 
live na scenie w Sztokholmie. Ten rozciągnięty w 
czasie taniec ukazuje istotę ruchu: płynność, harmo-
nijność i gibkość. Przypomina kocie ruchy skradają-
cej się pantery. Tak się złożyło, że tancerz mieszkał 
przez krótki okres w naszym osiedlu. Wiosną, w cza-
sie kolektywnego sprzątania, polecono mu odmalo-
wać drewniany płot. Niestety, tancerz nie miał w tym 
wprawy i sąsiedzi, większość o mentalności parob-
ków i drwali, byli pełni pogardy.

Będąc w Chinach podziwialiśmy chiński balet, 
Tang Dynasty show w Xian. Urzekające były tancerki 
w długich, pastelowych szatach, powiewające szala-
mi w rytm delikatnej muzyki cytr. Był to balsam dla 
duszy.

Riverdance to zespół tancerzy, którzy rozsławili 
tradycyjny irlandzki taniec. Irlandzka muzyka ludowa 
jest pełna życia, skoczna, radosna, ale z elementami 
melancholii. Dominują w niej skrzypce, flety i perku-
sja. W pokazie tancerze ustawieni w rzędy, ubrani w 
czerń z odrobiną bieli, robią wrażenie uszeregowane-
go wojska. Z rękami przylegającymi do ciała stepują 
z niebywałym temperamentem wprawiając publicz-
ność w trans. Od czasu do czasu charakter tańca się 
zmienia. Dochodzą ruchy rąk, obroty i skoki. Miałam 
okazje obejrzeć Riverdance na scenie w Sztokholmie 
– pozostawił niezapomniane wspomnienia.

Innym, ukochanym przeze mnie tańcem ludowym, 
jest grecki taniec Zorby, sirtaki. Kiedy słyszę pierw-
sze takty motywu przewodniego z filmu grane na 
strunowym instrumencie bouzuki, przejmuje mnie 
rozkoszny dreszcz. Kilku mężczyzn w rzędzie z ręka-
mi na ramionach towarzyszy porusza się rytmicznie w 
jednej linii. Ich taniec jest dla mnie symbolem męskiej 
przyjaźni i międzyludzkiej solidarności.

Tańce ludowe wykonywane przez mężczyzn mogą 
być energiczne, wręcz dzikie, na przykład zbójnicki 
w regionalnych góralskich strojach, z ciupagami jako 
rekwizyty czy ukraiński kozak. W żwawym tempie 
tancerze wykonują przysiady, podskoki i wyrzuty nóg 
do przodu. W takich tańcach mężczyźni demonstrują 
siłę, gotowość walki i ogromną sprawność fizyczną, 
cechy tradycyjnie przypisywane płci męskiej.

Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze należy do naj-
większych na świecie zespołów artystycznych, sięga-
jących do bogactwa narodowych tańców. Styl zespołu 
to ciepło delikatnej stylizacji w muzyce i rozmach w 
choreografii czy kostiumach. Tancerze odznaczają się 
lekkością i siłą. Barwne kręgi taneczne rozwijają się 
i splatają z niezrównaną płynnością. Wirują w tań-
cu łowickie spódnice. Ich sztuka o wielkim ładunku 
emocjonalnym porywa publiczność. W tańcu nie ma 
solistów, wszyscy współgrają tworząc niezapomniane 
dzieło sztuki. Daleko mi do muzykologa, ale ze zna-
nych mi wokalnych zespołów, tylko dwa mają własny 
sound, są po nim rozpoznawalne. To Mazowsze i... 
ABBA. Występy Mazowsza oglądałam we wcze-
snej młodości na scenie Sali Kongresowej. Byłam 
oczarowana.

Moje zdolności ruchowe były i nadal są ograni-
czone. Urodziłam się chyba ze sztywnymi stawami 
i kręgosłupem. Ale kiedy zorganizowano w naszej 
szkole kurs rytmiki, zapragnęłam w nim uczestni-
czyć. Marzyłam, pewnie jak większość dziewcząt, o 
karierze primabaleriny. A mama miała nadzieję, że 
rytmika poprawi mi sylwetkę i nauczy wdzięcznych, 
harmonijnych ruchów. Sprawiono mi sukienkę z ob-
cisłą górą i tiulową spódniczką oraz baletki z usztyw-
nionym noskiem. Byłam szczęśliwa, ale nie wyka-
załam się talentem. Miałam duże trudności nawet w 
ustawieniu stóp w pozycji wyjściowej, równolegle, 
jedna przed drugą. Natura nie obdarzyła mnie wyskle-
pionymi stopami baletnicy o wysokim podbiciu two-
rzącym elegancki łuk przy obciągniętej stopie. Kiedyś 
podczas lekcji, ćwicząc nowy trudny krok, poczułam 

Taniec
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na sobie wzrok nauczycielki i usłyszałam pochwałę: 
„Spójrzcie, dzieci, tak właśnie wygląda prawidłowe 
wykonanie tego ćwiczenia”. Pęczniałam z dumy do 
momentu, kiedy pani zatrzymała się przy stojącej 
obok mnie dziewczynce i pogłaskała ją po głowie. 
Wtedy zrozumiałam pomyłkę. Poczułam ukłucie w 
sercu, ale bynajmniej nie z zazdrości, tylko dlatego, 
że sama nie zasłużyłam na wyróżnienie.

Jako nastolatka chadzałam na prywatki, potańcówki 
i zabawy szkolne. Ale nie było ich wiele: zabawa syl-
westrowa, wieczorek taneczny w karnawale, imieniny 
przyjaciółek. Natomiast w czasie wakacji tańczyliśmy 
ile się dało. Do domku letniego w Juracie jeździłam z 
przyjaciółką Teresą. Zazwyczaj była z nami jej suro-
wa babcia. Tańce co wieczór uważała za niepedago-
giczne, więc do Palomy – kawiarni, gdzie można było 
potańczyć, a źródłem muzyki była ogromna, pękata 
szafa grająca, chadzałyśmy 2-3 razy w tygodniu.

Inaczej było w Rogowie, gdzie spędzałam część 
wakacji. Mieszkaliśmy w bursie, gdzie studenci wy-
działu leśnego uczelni, gdzie pracował mój ojciec, od-
bywali praktyki. W lecie udostępniano objekt pracow-
nikom i ich rodzinom. Co wieczór gromadziliśmy się 
w świetlicy i tańczyliśmy przy melodiach z adaptera. 
Tata podarował mi płytę, którą dostał w prezencie od 
kolegi po pobycie za granicą. Płyta miała tylko dwie 
melodie, jedną z nich był Petite fleur. Stała się ona 
przebojem owego sezonu. Ćwiczyliśmy wtedy taniec 
wodoszczelny, co znaczyło, że mocno przytuleni 
partnerzy ściśle przylegali do siebie. Podczas takiego 
kontaktu ze starszym ode mnie studentem, zaskoczyło 
i speszyło mnie pewne doznanie. Mimo niedoświad-
czenia w tej dziedzinie miałam ogólne pojęcie o mę-
skiej fizjologii i nie było wątpliwości, co wyczułam. 
Od tego czasu unikałam wodoszczelnych tańców.

Wówczas tańczyło się parami. Kiedy wszedł w 
modę rock and roll partnerzy trzymali się nadal za 
rękę. Taniec ten, w zaawansowanej wersji, zawierał 
elementy ekwilibrystyki, a szerokie spódniczki na 
krochmalonych halkach odsłaniały, ku zgorszeniu 
starszych, to i owo. Potem przyszedł twist polegający 
na dynamicznych skrętach nóg, bioder i rąk. Mimo, 
iż tańczy się w parach, partnerzy nie trzymają się za 
ręce. Ktoś stwierdził, że twist przypomina wyciera-
nie ręcznikiem pleców przy jednoczesnym gaszeniu 
papierosa stopą. Nie było w tym ani wdzięku, ani 
romantyzmu.

Obecnie tańczy się w dyskotekach coś, czego ni-
gdy nie uprawiałam. Taniec parami przestał istnieć. 
Tańczy się solo, czasem z partnerem, ale bez kontaktu 
fizycznego. Taniec disco ma szybkie tempo, dynami-
kę, twarde ruchy i wyzwala własny styl.  Przypomina 
bardziej gimnastykę niż taniec. Nie potrafię uwolnić 
się od wrażenia, że jest zmysłowy, a dziewczęta pro-
wokują erotycznie płeć przeciwną. Ruchy mówią: 
„Spójrzcie co mam do zaoferowania”. Co mają do 
zaoferowania ich partnerzy, nie wiadomo. Zacierają 
się różnice między płciami, panuje uniseks. Taniec to 
socjalnie zaakceptowany sposób na kontakt fizyczny 
z nieznajomym osobnikiem w celu stwierdzenia, czy 
mają do siebie pociąg. Ale w tańcach parami było 
więcej romantyzmu i czułości, czego brakuje w tańcu 
disco.

W niektórych domach rencistów, uaktywnia się 
fizycznie rezydentów tańcem disco. Jeśli tańczą z 
własnej woli i sprawia im to przyjemność, należy 
pogratulować pomysłu łączącego przyjemne z poży-
tecznym, ale niekoniecznie trzeba pokazywać to w 
telewizji. Widok staruszki uwodzicielsko kołyszącej 
biodrami niby zalotna odaliska jest żenujący, rażą-
cy, wręcz patetyczny. Pozwólmy zachować godność 
staruszkom.

We wczesnej młodości Małżonek z zapałem udzie-
lał się jako tancerz i mógłby nawet zostać profesjona-
listą, gdyby w miarę dojrzewania inne, poważniejsze 
zainteresowania nie stały się ważniejsze. Jedno z mo-
ich tanecznych marzeń nie zostało spełnione: wirować 
w walcu wiedeńskim w balowej sukni na pałacowym 
parkiecie pod kryształowymi kandelabrami. I chyba 
już się nie spełni.

Jest wiele innych tańców, których nie wspomi-
nam: afrykańskie, Południowej Ameryki z tangiem 
argentyńskim na czele, hiszpańskie flamenco, taniec 
towarzyski w wykonaniu gwiazd, musicalowe tańce z 
Fredem Astaire czy z Gene Kelly, taniec brzucha, jest 
nawet jednostka chorobowa, pląsawica, znana pod 
nazwą tańca św.Wita. Piszę z wyboru o moich ulubio-
nych formach tańca. W przeciwnym razie powstała by 
nieudolna antologia, a nie przydługi felieton.

Forsmark: 
miejsce 
energetyczne
Forsmark kojarzy się przede 
wszystkim z jedną z trzech 
elektrowni atomowych. Wytwarza 
się tutaj aż 15% energii zużywanej 
w całej Szwecji. Ale to współcze-
sność. Sam Forsmark znany jest 
zupełnie z innej strony.

Forsmark Bruk należał do wielu ośrodków wczesno 
przemysłowych na obszarze Roslagen, terenów na 
północ od Sztokholmu, rozłożonych wzdłuż wybrze-
ża Bałtyku. Dzisiaj to jeden z najlepiej zachowanych 
kompleksów urbanistycznych z czasów wallońskich, 
związanych z rozkwitem hutnictwa w Szwecji.

Kompleks zaczął powstawać już w 1570 roku, ale 
uważa się, że już wcześniej w Forsmark żelazo wy-
twarzali w 1400 roku (a może nawet wcześniej) oko-
liczni mieszkańcy. Sprzyjały temu złoża rudy i dobry 
dostęp do lasu i wody. W Forsmark produkcja kon-
centrowała się na surówce (na własne potrzeby kucia), 
na produkcji żeliwa, ale produkowano tu również kule 
armatnie.

Ale na dużą skalę produkcja ruszyła po przybyciu 
Wallonów, którzy znani byli w Europie ze swojej wie-
dzy, jak budować wielkie piece. Wprowadzili do pro-
dukcji metodę Vallona Smitha i dzięki temu zwięk-
szono produkcję prętów żelaznych. 

Produkowane tutaj żelazo sztabowe było poszu-
kiwane dzięki jego wysokiej jakości. Huta, w której 
były 3 piece i 7 kuźni, wytwarzała około 10 procent 
całkowitej szwedzkiej produkcji. Większość sprzeda-
wana była za granicę. 

W 1624 roku Forsmark został wynajęty grupę kup-
ców z Gerardem de Besche na czele. Rozbudowali 
kompleks, powstały budynki dla robotników, szko-
ła, budynki gospodarcze, wybudowano kościół. Ale 
przede wszystkim rozbudowano strukturę przemysło-
wą, powstały nowe piece hutnicze, a zwiększająca się 

produkcja skłoniła właścicieli do otwierania kolejnych 
ośrodków produkcyjnych w okolicach Forsmark.

W lipcu 1719 roku Forsmark został spalony przez 
Rosjan w związku z najazdami rosyjskimi. Później 
udało się ośrodek odbudować i już dwa lata później 
produkcja ruszyła od nowa. W 1735 roku Forsmark 
został sprzedany przez potomków de Besche Carlowi 
Wattrangowi, który w 1736 roku sprzedał go Ger-
hardowi Grundelowi. Ten sprzedał zakład rodzinie 
De Geer w 1738 roku. Rozwój firmy Forsmark był 
większy, niż mógł sobie pozwolić De Geers. Po zacią-
gnięciu dużych pożyczek De Geer został zmuszony 
do sprzedaży młyna w 1751 roku. Przejęła go po-
życzkodawca Frans Jennings i rozpoczął współpracę 
ze Szkotem Robertem Finlayem i razem utworzyli 
spółkę handlową Jennings i Finlay. Firma handlowa 
kupiła również hutę w Gimo.

Po śmierci Fransa Jenningsa w 1754 r. jego miej-
sce w firmie przejął jego syn John Jennings. John 
Jennings i Robert Finlay zbudowali rozległy kom-
pleks hutniczy, między innymi w Skebo i Ortala oraz 
fabrykę w Norrtälje. Rozległe przejęcia nieruchomo-
ści zostały przeprowadzone przy pomocy pożyczek, 
które stopniowo doprowadzały firmę do kryzysu fi-
nansowego. W 1762 roku firma handlowa Jennings 
& Finlay została rozwiązana, a Robert Jennings mógł 
przejąć Gimo, a Forsmark - John Jennings.

Od 1975 roku Forsmark Bruk jest własnością i jest 
zarządzany przez Forsmarks Kraftgrupp. Pięknie po-
łożony kompleks przyciąga turystów. Świetnie zacho-
wana zabudowa z długą aleją ciągnącą się od dworu 
aż do kościoła, małe muzeum, restauracja położona 
nad wodą, kawiarnia, liczne śluzy, są doskonałym 
przykładem wczesnej, nowoczesnej industrializacji. 
Niedaleko kawiarenki są warsztaty dla dzieci. Świetne 
miejsce na weekendowy wyjazd, zaledwie 1,5 godzi-
ny od Sztokholmu. (ngp)
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Zasada  
2-metrowego  
odstępu

Tak często 
jak możesz

To sposób na uratowanie Twojego życia.


